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వచనము 1 

ఓ థెయొఫిలా, యేసు తాను ఏరప్రచుకొనిన అపొసత్లులకు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా, ఆజాఞ్పించిన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

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

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 9:27 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు దేవుని రాజయ్మును చూచువరకు మరణము 

రుచిచూడరని నేను మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

పర్కటన 2:25 => నేను వచుచ్వరకు మీకు కలిగియునన్దానిని గటిట్గా పటుట్కొనుడి. 

వచనము 2 

తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన చేయుటకును బోధించుటకును 

ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

యోహాను 19:35 => ఇది చూచిన వాడు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు; అతని సాక్షయ్ము సతయ్మే. మీరు 

నముమ్నటుల్ అతడు సతయ్ము చెపుప్చునాన్డని ఆయనెరుగును. 
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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. 

1 యోహాను 5:6 => నీళల్ దావ్రాను రకత్ము దావ్రాను వచిచ్న వాడు ఈయనే, అనగా యేసుకీర్సేత్. 

ఈయన నీళల్తో మాతర్మేగాక నీళల్తోను రకత్ముతోను వచెచ్ను. ఆతమ్ సతయ్ము గనుక సాక్షయ్మిచుచ్వాడు 

ఆతమ్యే. 

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

పొందినవాడు, మేము కూడ అతనికి సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము; మా సాక్షయ్ము సతయ్మైనదని 

నీవెరుగుదువు. 

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

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

యోహాను 12:17 => ఆయన లాజరును సమాధిలోనుండి పిలిచి మృతులలోనుండి అతని 

లేపినపుప్డు, ఆయనతో కూడ ఉండిన జనులు సాక్షయ్మిచిచ్రి. 

యోహాను 13:23 => ఆయన శిషుయ్లలో యేసు పేర్మించిన యొకడు యేసు రొముమ్న 

ఆనుకొనుచుండెను 

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

యోహాను 19:26 => యేసు తన తలిల్యు తాను పేర్మించిన శిషుయ్డును దగగ్ర నిలుచుండుట చూచి 

అమామ్, యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తలిల్తో చెపెప్ను, 

యోహాను 20:2 => గనుక ఆమె పరుగెతిత్కొని సీమోను పేతురునొదద్కును యేసు పేర్మించిన ఆ 

మరియొక శిషుయ్నియొదద్కును వచిచ్ పర్భువును సమాధిలోనుండి యెతిత్కొనిపోయిరి, ఆయనను ఎకక్డ 

ఉంచిరో యెరుగమని చెపెప్ను. 
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యోహాను 21:7 => కాబటిట్ యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు ఆయన పర్భువు సుమి అని పేతురుతో 

చెపెప్ను. ఆయన పర్భువని సీమోను పేతురు విని, వసత్రహీనుడై యునన్ందున పైబటట్వేసి సముదర్ములో 

దుమికెను. 

యోహాను 21:20 => పేతురు వెనుకకు తిరిగి, యేసు పేర్మించినవాడును, భోజనపంకిత్ని ఆయన 

రొముమ్న ఆనుకొని పర్భువా, నినున్ అపప్గించువాడెవడని అడిగిన వాడునైన శిషుయ్డు తమ వెంట 

వచుచ్ట చూచెను. 

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

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

పర్కటన 1:2 => అతడు దేవుని వాకయ్మునుగూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ సాక్షయ్మునుగూరిచ్యు తాను 

చూచినంతమటుట్కు సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

వచనము 3 

ఆయన శర్మపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు వారికగపడుచు, దేవుని రాజయ్ 

విషయములనుగూరిచ్ బోధించుచు, అనేక పర్మాణములను చూపి వారికి తనున్తాను సజీవునిగా 

కనుపరచుకొనెను. 

యోహాను 20:30 => మరియు అనేకమైన యితర సూచక కిర్యలను యేసు తన శిషుయ్లయెదుట 

చేసెను; అవి యీ గర్ంథమందు వార్యబడి యుండలేదు గాని 

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

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

యోబు 26:14 => ఇవి ఆయన కారయ్ములలో సవ్లప్ములు. ఆయననుగూరిచ్ మనకు వినబడుచునన్ది 

మికిక్లి మెలల్నైన గుసగుస శబద్ముపాటిదే గదా. గరజ్నలుచేయు ఆయన మహాబలము ఎంతైనది 

గర్హింపగలవాడెవడు? 
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కీరత్నలు 40:5 => యెహోవా నా దేవా, నీవు మాయెడల జరిగించిన ఆశచ్రయ్కిర్యలును మాయెడల 

నీకునన్ తలంపులును బహు విసాత్రములు. వాటిని వివరించి చెపెప్దననుకొంటినా అవి లెకక్కు 

మించియునన్వి నీకు సాటియైనవాడొకడును లేడు.  

కీరత్నలు 71:15 => నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినమెలల్ వివరించును అవి నాకు ఎనన్శకయ్ము 

కావు. 

పర్సంగి 12:12 => ఇదియు గాక నా కుమారుడా, హితోపదేశములు వినుము; పుసత్కములు 

అధికముగా రచింపబడును, దానికి అంతము లేదు; విసాత్రముగా విదాయ్భాయ్సము చేయుట 

దేహమునకు ఆయాసకరము. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

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

సమూయేలను వారినిగూరిచ్యు, పర్వకత్లనుగూరిచ్యు వివరించుటకు సమయము చాలదు. 

సంఖాయ్కాండము 13:33 => అకక్డ నెఫీలీయుల సంబంధులైన అనాకు వంశపు నెఫీలీయులను 

చూచితివిు; మా దృషిఠ్కి మేము మిడతలవలె ఉంటిమి, వారి దృషిఠ్కిని అటే ల్ ఉంటిమనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:28 => మనమెకక్డికి వెళల్గలము? మన సహోదరులు అకక్డి జనులు 

మనకంటె బలిషుఠ్లును ఎతత్రులునై యునాన్రు; ఆ పటట్ణములు గొపప్వై ఆకాశమునంటు 
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పార్కారములతో నునన్వి; అకక్డ అనాకీయులను చూచితిమని చెపిప్ మా హృదయములను 

కరగజేసిరని మీరు చెపిప్తిరి.  

దానియేలు 4:11 => ఆ చెటుట్ వృదిధ్పొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

పర్సంగి 1:15 => వంకరగానునన్ దానిని చకక్పరచ శకయ్ముకాదు, లోపము గలది లెకక్కు రాదు. 

ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 

మతత్యి 19:24 => ఇదిగాక ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె సూదిబెజజ్ములో 

ఒంటె దూరుట సులభమని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:3 => ఆయన శర్మపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు 

వారికగపడుచు, దేవుని రాజయ్ విషయములనుగూరిచ్ బోధించుచు, అనేక పర్మాణములను చూపి వారికి 

తనున్తాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను. 

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

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

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

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

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

పొందనివాడు నీవు చెపుప్దానిని గర్హింపలేడు గనుక, నీవు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినపుప్డు ఆమేన  

అని వాడేలాగు పలుకును? 

పర్కటన 22:20 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  

వచనము 4 
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ఆయన వారిని కలిసికొని యీలాగు ఆజాఞ్పించెను మీరు యెరూషలేమునుండి వెళల్క, నావలన వినిన 

తండిర్యొకక్ వాగాద్నము కొరకు కనిపెటుట్డి; 

లూకా 1:24 => ఆ దినములైన పిమమ్ట అతని భారయ్ ఎలీసబెతు గరభ్వతియై మనుషుయ్లలో 

నాకుండిన అవమానమును తీసివేయుటకు 

లూకా 1:3 => గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశచ్యముగా జరిగినవని నీవు 

తెలిసికొనుటకు వాటిననిన్టిని మొదటనుండి తరచి పరిషాక్రముగా తెలిసికొనియునన్ నేనును నీ పేరట  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

లూకా 7:21 => ఆ గడియలోనే ఆయన రోగములును, బాధలును, అపవితార్తమ్లునుగల అనేకులను 

సవ్సథ్పరచి, చాలమంది గుర్డిడ్వారికి చూపు దయచేసెను. 

లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళి ల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 
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లూకా 7:23 => నా విషయమై అభయ్ంతరపడని వాడు ధనుయ్డని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 24:19 => ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నజరేయుడైన యేసును గూరిచ్న 

సంగతులే; ఆయన దేవుని యెదుటను పర్జలందరి యెదుటను కిర్యలోను వాకయ్ములోను శకిత్గల 

పర్వకత్యై యుండెను. 

యోహాను 10:32 => యేసు తండిర్యొదద్నుండి అనేకమైన మంచి కిర్యలను మీకు చూపితిని; 

వాటిలో ఏ కిర్య నిమితత్ము ననున్ రాళల్తో కొటుట్దురని వారినడిగెను. 

యోహాను 10:33 => అందుకు యూదులు నీవు మనుషుయ్డవై యుండి దేవుడనని 

చెపుప్కొనుచునాన్వు గనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నినున్ రాళల్తో కొటుట్దుము గాని మంచి కిర్య 

చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 10:34 => అందుకు యేసు మీరు దైవములని నేనంటినని మీ ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి 

యుండలేదా? 

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

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

చేయుచునాన్వని చెపుప్దురా? 

యోహాను 10:37 => నేను నాతండిర్ కిర్యలు చేయనియెడల ననున్ నమమ్కుడి, 

యోహాను 10:38 => చేసినయెడల ననున్ నమమ్కునన్ను, తండిర్ నాయందును నేను తండిర్యందును 

ఉనాన్మని మీరు గర్హించి తెలిసికొనునటుల్ ఆ కిర్యలను నముమ్డని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 18:19 => పర్ధానయాజకుడు ఆయన శిషుయ్లను గూరిచ్యు ఆయన బోధను గూరిచ్యు 

యేసును అడుగగా 

యోహాను 18:20 => యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు 

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 
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యోహాను 18:21 => నీవు ననున్ అడుగనేల? నేను వారికేమి బోధించినది వినన్వారిని అడుగుము; 

ఇదిగో నేను చెపిప్నది వీరెరుగుదురని అతనితో అనెను. 

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

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:7 => తన యేలుబడియందు మూడవ సంవతస్రమున యూదా 

పటట్ణములలో జనులకు ధరమ్శాసత్రమును బోధించుటకై అతడు పెదద్లైన బెనహ్యీలును ఓబదాయ్ను 

జెకరాయ్ను నెతనేలును మీకాయాను 

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

మతత్యి 5:19 => కాబటిట్ యీ యాజఞ్లలో మిగుల అలప్మైన యొకదానినైనను మీరి, మనుషుయ్లకు 

ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో మిగుల అలుప్డనబడును; అయితే 

వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడనబడును. 

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

మారుక్ 6:30 => అంతట అపొసత్లులు యేసునొదద్కు కూడివచిచ్ తాము చేసినవనిన్యు 

బోధించినవనిన్యు ఆయనకు తెలియజేసిరి. 

లూకా 1:1 => ఘనత వహించిన థెయొఫిలా,  

లూకా 14:22 => అంతట దాసుడు పర్భువా, నీ వాజాఞ్పించినటుట్ చేసితినిగాని యింకను చోటునన్దని 

చెపెప్ను. 

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

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 
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కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

వచనము 5 

యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్ము ఇచెచ్ను గాని కొదిద్ దినములలోగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము 

పొందెదరనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:9 => ఈ మాటలు చెపిప్, వారు చూచుచుండగా ఆయన 

ఆరోహణమాయెను, అపుప్డు వారి కనున్లకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను. 

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

లూకా 9:51 => ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడు దినములు పరిపూరణ్మగుచునన్పుప్డు 

లూకా 24:51 => వారిని ఆశీరవ్దించుచుండగా ఆయన వారిలోనుండి పర్తేయ్కింపబడి 

పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయెను. 

యోహాను 6:62 => ఆలాగైతే మనుషయ్కుమారుడు మునుపునన్చోటునకు ఎకుక్ట మీరు 

చూచినయెడల ఏమందురు? 

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

పసాక్పండుగకు ముందే యెరిగినవాడై, లోకములోనునన్ తనవారిని పేర్మించి, వారిని అంతమువరకు 

పేర్మించెను. 

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

బయలుదేరి వచెచ్ననియు, దేవునియొదద్కు వెళల్వలసియునన్దనియు యేసు ఎరిగి 

యోహాను 16:28 => నేను తండిర్యొదద్నుండి బయలుదేరి లోకమునకు వచిచ్యునాన్ను; మరియు 

లోకమును విడిచి తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 17:13 => ఇపుప్డు నేను నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను; నా సంతోషము వారియందు 

పరిపూరణ్మగునటుల్ లోకమందు ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను. 
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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. 

ఎఫెసీయులకు 4:8 => అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనపుప్డు, చెరను చెరగా పటుట్కొనిపోయి 

మనషుయ్లకు ఈవులను అనుగర్హించెనని చెపప్బడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 4:9 => ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొకక్ కిర్ంది భాగములకు 

దిగెననియు అరథ్మిచుచ్చునన్ది గదా. 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

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

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

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

తెరలోపల పర్వేశించుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 6:20 => నిరంతరము మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న పర్ధానయాజకుడైన యేసు 

అందులోనికి మనకంటె ముందుగా మన పక్షమున పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

1 పేతురు 3:22 => ఆయన పరలోకమునకు వెళి ల్ దూతల మీదను అధికారుల మీదను శకుత్ల 

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

Page  of 14 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

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

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 48:16 => ఆదినుండి నేను రహసయ్ముగా మాటలాడినవాడను కాను అది పుటిట్నకాలము 

మొదలుకొని నేను అకక్డ నునన్వాడను ఇపుప్డు పర్భువగు యెహోవాయు ఆయన ఆతమ్యు ననున్ 

పంపెను  

యెషయా 59:20 => సీయోనునొదద్కును యాకోబులో తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళుల్కొనిన 

వారియొదద్కును విమోచకుడు వచుచ్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెషయా 59:21 => నేను వారితో చేయు నిబంధన యిది నీ మీదనునన్ నా ఆతమ్యు నేను నీ 

నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిలల్ల నోటనుండియు నీ పిలల్ల పిలల్ల నోటనుండియు 

ఈ కాలము మొదలుకొని యెలల్పుప్డును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

మతత్యి 3:16 => యేసు బాపిత్సమ్ము పొందిన వెంటనే నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచెచ్ను; ఇదిగో 

ఆకాశము తెరవబడెను, దేవుని ఆతమ్ పావురమువలె దిగి తనమీదికి వచుచ్ట చూచెను. 

మతత్యి 12:28 => దేవుని ఆతమ్వలన నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 
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యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

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 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 2:29 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:16 => నీవు వెచచ్గానైనను చలల్గానైనను ఉండక, నులివెచచ్నగా ఉనాన్వు గనుక నేను 

నినున్ నా నోటనుండి ఉమిమ్వేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

పర్కటన 3:13 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

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

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళి ల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 
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మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

లూకా 24:49 => ఇదిగో నా తండిర్ వాగాద్నము చేసినది మీమీదికి పంపుచునాన్ను; మీరు పైనుండి 

శకిత్ పొందువరకు పటట్ణములో నిలిచియుండుడని వారితో చెపెప్ను. 

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

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

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

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

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

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 
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మతత్యి 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 

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

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

మతత్యి 10:3 => ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి; తోమా, సుంకరియైన మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యియను మారుపేరుగల లెబబ్యి; 

మతత్యి 10:4 => కనానీయుడైన సీమోను, ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా. 

మారుక్ 3:14 => వారు తనతో కూడ ఉండునటుల్ను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్  

మారుక్ 3:15 => అధికారము గలవారై సువారత్ పర్కటించుటకును వారిని పంపవలెనని ఆయన 

పండెర్ండుమందిని నియమించెను. 

మారుక్ 3:16 => వారెవరనగా ఆయన పేతురను పేరుపెటిట్న సీమోను 

మారుక్ 3:17 => జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; వీరిదద్రికి 

ఆయన బోయనేరెగ్సను పేరు పెటెట్ను; బోయనేరెగ్సు అనగా ఉరిమెడు వారని అరథ్ము. 

మారుక్ 3:18 => అందెర్య, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యి, కనానీయుడైన సీమోను, 

మారుక్ 3:19 => ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

లూకా 6:13 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి, వారిలో పండెర్ండుమందిని 

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 

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

సహోదరుడైన అందెర్య, యాకోబు, యోహాను, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, 

లూకా 6:15 => మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడైన యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, 

లూకా 6:16 => యాకోబు సహోదరుడైన యూదా, దోర్హియగు ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 
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యోహాను 6:70 => అందుకు యేసు నేను మిముమ్ను పండెర్ండుగురిని ఏరప్రచుకొనలేదా? మీలో 

ఒకడు సాతాను అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:18 => మిముమ్నందరినిగూరిచ్ నేను చెపప్లేదు; నేను ఏరప్రచుకొనినవారిని 

ఎరుగుదును గాని నాతో కూడ భోజనము చేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ యెతెత్ను అను 

లేఖనము నెరవేరుటకై యీలాగు జరుగును. 

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

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

గలతీయులకు 1:1 => మనుషుయ్ల మూలముగానైనను ఏ మనుషుయ్నివలననైనను కాక, 

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

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 21:14 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము పండెర్ండు పునాదులు గలది, ఆ పునాదుల పైన 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 

సంఖాయ్కాండము 16:5 => తనవాడు ఎవడో పరిశుదుధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని 

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

2 రాజులు 2:5 => యెరికోలో ఉనన్ పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ నేడు యెహోవా 

నీయొదద్నుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొనిపోవునని నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా 

అతడు నేనెరుగుదును మీరు ఊరకుండుడనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:6 => తరువాత అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనును పిలిపించి 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు ఒక మందిరమును కటట్వలసినదని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

మతత్యి 11:1 => యేసు తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుట చాలించిన తరువాత వారి 

పటట్ణములలో బోధించుటకును పర్కటించుటకును అకక్డనుండి వెళి ల్పోయెను. 

మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

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

లూకా 4:1 => యేసు పరిశుదాధ్తమ్ పూరు ణ్డై యొరాద్ను నదినుండి తిరిగివచిచ్, నలువది దినములు 

ఆతమ్చేత అరణయ్ములో నడిపింపబడి 

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

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

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

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

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

పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొసెత్నేసును 

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

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

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

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

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

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

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

వచనము 6 

కాబటిట్ వారు కూడి వచిచ్నపుప్డు పర్భువా, యీ కాలమందు ఇశార్యేలునకు రాజయ్మును మరల 

అనుగర్హించెదవా? అని ఆయనను అడుగగా ఆయన 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

మతత్యి 28:9 => యేసు వారిని ఎదురొక్ని మీకు శుభమని చెపెప్ను. వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, 

ఆయన పాదములు పటుట్కొని ఆయనకు మొర్కక్గా 

మతత్యి 28:16 => పదునొకండుమంది శిషుయ్లు యేసు తమకు నిరణ్యించిన గలిలయలోని 

కొండకు వెళి ల్రి. 

మారుక్ 16:10 => ఆయనతో ఉండినవారు దుఃఖపడి యేడుచ్చుండగా ఆమె వెళి ల్ ఆ సంగతి వారికి 

తెలియజేసెను గాని, 

మారుక్ 16:11 => ఆయన బర్దికియునాన్డనియు ఆమెకు కనబడెననియు వారు విని 

నమమ్కపోయిరి. 

మారుక్ 16:12 => ఆ తరువాత వారిలో ఇదద్రు ఒక పలెల్టూరికి నడిచి పోవుచుండగా, ఆయన 

మారురూపము గలవాడై వారికి పర్తయ్క్షమాయెను. 

మారుక్ 16:13 => వారు వెళి ల్ తకిక్నవారికి ఆ సంగతి తెలియజేసిరి గాని, వారు వీరి మాటనైనను 

నమమ్కపోయిరి. 

Page  of 21 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

మారుక్ 16:14 => పిమమ్ట పదునొకండుమంది శిషుయ్లు భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు ఆయన 

వారికి పర్తయ్క్షమై, తాను లేచిన తరువాత తనున్ చూచినవారి మాట నమమ్నందున వారి అపనమిమ్క 

నిమితత్మును హృదయకాఠినయ్ము నిమితత్మును వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 24:1 => ఆదివారమున తెలల్వారుచుండగా (ఆ సతరీలు) తాము సిదధ్పరచిన సుగంధ 

దర్వయ్ములను తీసికొని సమాధియొదద్కు వచిచ్ 

లూకా 24:2 => సమాధిముందర ఉండిన రాయి దొరలింపబడి యుండుట చూచి లోపలికి వెళి ల్రి 

గాని  

లూకా 24:3 => పర్భువైన యేసు దేహము వారికి కనబడలేదు. 

లూకా 24:4 => ఇందునుగూరిచ్ వారికేమియు తోచకయుండగా, పర్కాశమానమైన వసత్రములు 

ధరించిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలువబడిరి. 

లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

లూకా 24:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు, ఆయన లేచియునాన్డు; ఆయన ఇంక గలిలయలో 

ఉండినపుప్డు 

లూకా 24:7 => మనుషయ్కుమారుడు పాపిషుఠ్లైన మనుషుయ్లచేతికి అపప్గింపబడి, సిలువవేయబడి, 

మూడవ దినమందు లేవవలసియునన్దని ఆయన మీతో చెపిప్న మాట జాఞ్పకము చేసికొనుడని వారితో 

అనిరి 

లూకా 24:8 => అపుప్డు వారాయన మాటలు జాఞ్పకము చేసికొని 

లూకా 24:9 => సమాధియొదద్నుండి తిరిగివెళి ల్ యీ సంగతులనిన్యు పదునొకండుగురు 

శిషుయ్లకును తకిక్నవారికందరికిని తెలియజేసిరి. 

లూకా 24:10 => ఈ సంగతులు అపొసత్లులతో చెపిప్న వారెవరనగా మగద్లేనే మరియయు 

యోహనన్యు యాకోబు తలిల్యైన మరియయు వారితో కూడ ఉనన్ యితర సతరీలును. 

లూకా 24:11 => అయితే వారి మాటలు వీరి దృషిట్కి వెఱిఱ్మాటలుగా కనబడెను గనుక వీరు వారి 

మాటలు నమమ్లేదు. 
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లూకా 24:12 => అయితే పేతురు లేచి, సమాధియొదద్కు పరుగెతిత్కొనిపోయి వంగిచూడగా, 

నారబటట్లు మాతర్ము విడిగా కనబడెను. అతడు జరిగినదానినిగూరిచ్ ఆశచ్రయ్పడుచు ఇంటికి వెళె ల్ను. 

లూకా 24:13 => ఇదిగో ఆ దినమందే వారిలో ఇదద్రు యెరూషలేమునకు ఆమడ దూరమున ఉనన్ 

ఎమామ్యు అను ఒక గార్మమునకు వెళుల్చు 

లూకా 24:14 => జరిగిన ఈ సంగతులనిన్టినిగూరిచ్ యొకరితోనొకరు సంభాషించుచుండిరి. 

లూకా 24:15 => వారు సంభాషించుచు ఆలోచించుకొనుచుండగా, యేసు తానే దగగ్రకువచిచ్ 

వారితో కూడ నడిచెను; 

లూకా 24:16 => అయితే వారాయనను గురుత్పటట్లేకుండ వారి కనున్లు మూయబడెను. 

లూకా 24:17 => ఆయన మీరు నడుచుచు ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కొనుచునన్ యీ మాటలేమని 

అడుగగా వారు దుఃఖముఖులై నిలిచిరి. 

లూకా 24:18 => వారిలో కెల్యొపా అనువాడు యెరూషలేములో బస చేయుచుండి, యీ 

దినములలో అకక్డ జరిగిన సంగతులు నీవొకడవే యెరుగవా? అని ఆయనను అడిగెను. 

లూకా 24:19 => ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నజరేయుడైన యేసును గూరిచ్న 

సంగతులే; ఆయన దేవుని యెదుటను పర్జలందరి యెదుటను కిర్యలోను వాకయ్ములోను శకిత్గల 

పర్వకత్యై యుండెను. 

లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 

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

ఇదిగాక యీ సంగతులు జరిగి నేటికి మూడుదినములాయెను. 

లూకా 24:22 => అయితే మాలో కొందరు సతరీలు తెలల్వారగానే సమాధియొదద్కు వెళి ల్, ఆయన 

దేహమును కానక వచిచ్ 

లూకా 24:23 => కొందరు దేవదూతలు తమకు కనబడి ఆయన బర్దికియునాన్డని చెపిప్రని మాతో 

చెపిప్ మాకు విసమ్యము కలుగజేసిరి. 
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లూకా 24:24 => మాతోకూడ ఉనన్వారిలో కొందరు సమాధియొదద్కు వెళి ల్ ఆ సతరీలు చెపిప్నటుట్ 

కనుగొనిరి గాని, ఆయనను చూడలేదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:28 => ఇంతలో తాము వెళుల్చునన్ గార్మము దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన యింక 

కొంతదూరము వెళుల్నటుల్ అగపడగా 

లూకా 24:29 => వారు సాయంకాలము కావచిచ్నది, పొర్దుద్గుర్ంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని 

చెపిప్, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితోకూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళె ల్ను. 

లూకా 24:30 => ఆయన వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు, ఒక రొటెట్ను పటుట్కొని 

సోత్తర్ము చేసి దాని విరిచి వారికి పంచిపెటట్గా 

లూకా 24:31 => వారి కనున్లు తెరవబడి ఆయనను గురుత్పటిట్రి; అంతట ఆయన వారికి 

అదృశుయ్డాయెను. 

లూకా 24:32 => అపుప్డు వారు ఆయన తోర్వలో మనతో మాటలాడుచు లేఖనములను మనకు 

బోధపరచుచునన్పుప్డు మన హృదయము మనలో మండుచుండలేదా అని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 24:33 => ఆ గడియలోనే వారు లేచి, యెరూషలేమునకు తిరిగివెళల్గా, పదునొకొండుగురు 

శిషుయ్లును వారితో కూడ ఉనన్వారును కూడివచిచ్ 

లూకా 24:34 => పర్భువు నిజముగా లేచి సీమోనునకు కనబడెనని చెపుప్కొనుచుండిరి. వారిది విని 

లూకా 24:35 => తోర్వలో జరిగిన సంగతులును, ఆయన రొటెట్ విరుచుటవలన తమకేలాగు 

తెలియబడెనో అదియు తెలియజేసిరి. 
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లూకా 24:36 => వారు ఈలాగు మాటలాడుచుండగా ఆయన వారి మధయ్ను నిలిచి--మీకు 

సమాధానమవుగాకని వారితో అనెను. 

లూకా 24:37 => అయితే వారు దిగులుపడి భయాకార్ంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని 

తలంచిరి. 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 

లూకా 24:39 => నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి; ననున్ పటిట్ 

చూడుడి, నాకునన్టుట్గా మీరు చూచుచునన్ యెముకలును మాంసమును భూతమునకుండవని చెపిప్ 

లూకా 24:40 => తన చేతులను పాదములను వారికి చూపెను. 

లూకా 24:41 => అయితే వారు సంతోషముచేత ఇంకను నమమ్క ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన 

ఇకక్డ మీయొదద్ ఏమైన ఆహారము కలదా అని వారినడిగెను. 

లూకా 24:42 => వారు కాలిచ్న చేప ముకక్ను ఆయనకిచిచ్రి.  

లూకా 24:43 => ఆయన దానిని తీసికొని వారియెదుట భుజించెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

లూకా 24:49 => ఇదిగో నా తండిర్ వాగాద్నము చేసినది మీమీదికి పంపుచునాన్ను; మీరు పైనుండి 

శకిత్ పొందువరకు పటట్ణములో నిలిచియుండుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 24:50 => ఆయన బేతనియ వరకు వారిని తీసికొనిపోయి చేతులెతిత్ వారిని ఆశీరవ్దించెను. 
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లూకా 24:51 => వారిని ఆశీరవ్దించుచుండగా ఆయన వారిలోనుండి పర్తేయ్కింపబడి 

పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయెను. 

లూకా 24:52 => వారు ఆయనకు నమసాక్రము చేసి మహా ఆనందముతో యెరూషలేమునకు 

తిరిగివెళి ల్ 

లూకా 24:53 => యెడతెగక దేవాలయములో ఉండి దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండిరి. 

యోహాను 20:1 => ఆదివారమున ఇంకను చీకటిగా ఉనన్పుప్డు మగద్లేనే మరియ పెందలకడ 

సమాధియొదద్కు వచిచ్, సమాధిమీద ఉండిన రాయి తీయబడియుండుట చూచెను.  

యోహాను 20:2 => గనుక ఆమె పరుగెతిత్కొని సీమోను పేతురునొదద్కును యేసు పేర్మించిన ఆ 

మరియొక శిషుయ్నియొదద్కును వచిచ్ పర్భువును సమాధిలోనుండి యెతిత్కొనిపోయిరి, ఆయనను ఎకక్డ 

ఉంచిరో యెరుగమని చెపెప్ను. 

యోహాను 20:3 => కాబటిట్ పేతురును ఆ శిషుయ్డును బయలుదేరి సమాధియొదద్కు వచిచ్రి. 

యోహాను 20:4 => వారిదద్రును కూడి పరుగెతుత్చుండగా, ఆ శిషుయ్డు పేతురుకంటే తవ్రగా పరుగెతిత్ 

ముందుగా సమాధియొదద్కు వచిచ్ 

యోహాను 20:5 => వంగి నారబటట్లు పడియుండుట చూచెను గాని అతడు సమాధిలో 

పర్వేశింపలేదు. 

యోహాను 20:6 => అంతట సీమోను పేతురు అతని వెంబడి వచిచ్, సమాధిలో పర్వేశించి, 

యోహాను 20:7 => నారబటట్లు పడియుండుటయు, ఆయన తల రుమాలు నార బటట్లయొదద్ 

ఉండక వేరుగా ఒకటచోట చుటిట్పెటిట్ యుండుటయు చూచెను. 

యోహాను 20:8 => అపుప్డు మొదట సమాధియొదద్కు వచిచ్న ఆ శిషుయ్డు లోపలికిపోయి చూచి 

నమెమ్ను. 

యోహాను 20:9 => ఆయన మృతులలోనుండి లేచుట అగతయ్మను లేఖనము వారింకను 

గర్హింపరైరి.  

యోహాను 20:10 => అంతట ఆ శిషుయ్లు తిరిగి తమవారియొదద్కు వెళి ల్పోయిరి. 
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యోహాను 20:11 => అయితే మరియ సమాధి బయట నిలిచి యేడుచ్చుండెను. ఆమె ఏడుచ్చు 

సమాధిలో వంగి చూడగా, 

యోహాను 20:12 => తెలల్ని వసత్రములు ధరించిన యిదద్రు దేవదూతలు యేసు దేహము ఉంచబడిన 

సథ్లములో తలవైపున ఒకడును కాళల్వైపున ఒకడును కూరుచ్ండుట కనబడెను. 

యోహాను 20:13 => వారు అమామ్, యెందుకు ఏడుచ్చునాన్వని ఆమెను అడుగగా ఆమె నా 

పర్భువును ఎవరో యెతిత్కొనిపోయిరి; ఆయనను ఎకక్డ ఉంచిరో నాకు తెలియలేదని చెపెప్ను. 

యోహాను 20:14 => ఆమె యీ మాట చెపిప్ వెనుకతటుట్ తిరిగి, యేసు నిలిచియుండుట చూచెను 

గాని ఆయన యేసు అని గురుత్పటట్లేదు. 

యోహాను 20:15 => యేసు అమామ్, యందుకు ఏడుచ్చునాన్వు, ఎవనిని వెదకుచునాన్వు? అని 

ఆమెను అడుగగా ఆమె ఆయన తోటమాలి అనుకొని అయాయ్, నీవు ఆయనను మోసికొని 

పొయినయెడల ఆయనను ఎకక్డ ఉంచితివో నాతో చెపుప్ము, నేను ఆయనను ఎతిత్కొనిపోదునని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 20:16 => యేసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచెను. ఆమె ఆయనవైపు తిరిగి 

ఆయనను హెబీర్ భాషతో రబూబ్నీ అని పిలిచెను. ఆ మాటకు బోధకుడని అరథ్ము. 

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. 

యోహాను 20:18 => మగద్లేనే మరియ వచిచ్ నేను పర్భువును చూచితిని, ఆయన నాతో ఈ మాటలు 

చెపెప్నని శిషుయ్లకు తెలియజేసెను. 

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

కూడియునన్ యింటి తలుపులు మూసికొనియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:20 => ఆయన ఆలాగు చెపిప్ వారికి తన చేతులను పర్కక్ను చూపగా శిషుయ్లు 

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

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 

యోహాను 20:23 => మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి 

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:24 => యేసు వచిచ్నపుప్డు, పండెర్ండుమందిలో ఒకడైన దిదుమ అనబడిన తోమా 

వారితో లేకపోయెను 

యోహాను 20:25 => గనుక తకిక్న శిషుయ్లు మేము పర్భువును చూచితిమని అతనితో చెపప్గా 

అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వేర్లు ఆ మేకుల గురుతులో పెటిట్, నా చెయియ్ 

ఆయన పర్కక్లో ఉంచితేనే గాని నమమ్నే నమమ్నని 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. 

యోహాను 20:27 => తరువాత తోమాను చూచి నీ వేర్లు ఇటు చాచి నాచేతులు చూడుము; నీ చెయియ్ 

చాచి నా పర్కక్లో ఉంచి, అవిశావ్సివి కాక విశావ్సివై యుండుమనెను. 

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

యోహాను 20:29 => యేసు నీవు ననున్ చూచి నమిమ్తివి, చూడక నమిమ్నవారు ధనుయ్లని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 20:30 => మరియు అనేకమైన యితర సూచక కిర్యలను యేసు తన శిషుయ్లయెదుట 

చేసెను; అవి యీ గర్ంథమందు వార్యబడి యుండలేదు గాని 

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

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

యోహాను 21:1 => అటుతరువాత యేసు తిబెరియ సముదర్తీరమున శిషుయ్లకు మరల తనున్ 

పర్తయ్క్షపరచుకొనెను. ఆయన తనున్ పర్తయ్క్షపరచుకొనిన విధమేదనగా 
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యోహాను 21:2 => సీమోను పేతురును, దిదుమ అనబడిన తోమాయు, గలిలయలోని కానా 

అనుఊరివాడగు నతనయేలును, జెబెదయి కుమారులును, ఆయన శిషుయ్లలో మరి ఇదద్రును కూడి 

యుండిరి.  

యోహాను 21:3 => సీమోను పేతురు నేను చేపలు పటట్బోదునని వారితో అనగా వారు మేమును 

నీతో కూడ వచెచ్దమనిరి. వారు వెళి ల్ దోనె ఎకిక్రి కాని ఆ రాతిర్ యేమియు పటట్లేదు. 

యోహాను 21:4 => సూరోయ్దయమగుచుండగా యేసు దరిని నిలిచెను, అయితే ఆయన యేసు అని 

శిషుయ్లు గురుత్పటట్లేదు. 

యోహాను 21:5 => యేసు పిలల్లారా, భోజనమునకు మీయొదద్ ఏమైన ఉనన్దా? అని వారిని 

అడుగగా, 

యోహాను 21:6 => లేదని వారాయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన దోనె కుడిపర్కక్ను వలవేయుడి మీకు 

దొరుకునని చెపెప్ను గనుక వారాలాగు వేయగా చేపలు విసాత్రముగా పడినందున వల 

లాగలేకపోయిరి. 

యోహాను 21:7 => కాబటిట్ యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు ఆయన పర్భువు సుమి అని పేతురుతో 

చెపెప్ను. ఆయన పర్భువని సీమోను పేతురు విని, వసత్రహీనుడై యునన్ందున పైబటట్వేసి సముదర్ములో 

దుమికెను. 

యోహాను 21:8 => దరి యించుమించు ఇనూన్రు మూరల దూరమునన్ందున తకిక్న శిషుయ్లు 

చేపలుగల వల లాగుచు ఆ చినన్ దోనెలో వచిచ్రి. 

యోహాను 21:9 => వారు దిగి దరికి రాగానే అకక్డ నిపుప్లును వాటిమీద ఉంచబడిన చేపలును 

రొటెట్యు కనబడెను. 

యోహాను 21:10 => యేసు మీరిపుప్డు పటిట్న చేపలలో కొనిన్ తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

యోహాను 21:11 => సీమోను పేతురు దోనె ఎకిక్ వలను దరికి లాగెను; అది నూట ఏబది మూడు 

గొపప్ చేపలతో నిండియుండెను; 
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యోహాను 21:12 => చేపలు అంత విసాత్రముగా పడినను వల పిగలలేదు. యేసు రండి భోజనము 

చేయుడని వారితో అనెను. ఆయన పర్భువని వారికి తెలిసినందున నీవెవడవని శిషుయ్లలో ఎవడును 

ఆయనను అడుగ తెగింపలేదు. 

యోహాను 21:13 => యేసు వచిచ్ ఆ రొటెట్ను తీసికొని వారికి పంచిపెటెట్ను. ఆలాగే చేపలనుకూడ 

పంచిపెటెట్ను. 

యోహాను 21:14 => యేసు మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత శిషుయ్లకు పర్తయ్క్షమైనది యిది 

మూడవసారి. 

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. 

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. 

యోహాను 21:20 => పేతురు వెనుకకు తిరిగి, యేసు పేర్మించినవాడును, భోజనపంకిత్ని ఆయన 

రొముమ్న ఆనుకొని పర్భువా, నినున్ అపప్గించువాడెవడని అడిగిన వాడునైన శిషుయ్డు తమ వెంట 

వచుచ్ట చూచెను. 

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

అడిగెను. 

యోహాను 21:22 => యేసు నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమి? నీవు ననున్ 

వెంబడించుమనెను. 

యోహాను 21:23 => కాబటిట్ ఆ శిషుయ్డు చావడను మాట సహోదరులలో పర్చురమాయెను. అయితే 

చావడని యేసు అతనితో చెపప్లేదు గాని నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:24 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఇవి వార్సిన శిషుయ్డు ఇతడే; ఇతని 

సాక్షయ్ము సతయ్మని యెరుగుదుము. 

యోహాను 21:25 => యేసు చేసిన కారయ్ములు ఇంకను అనేకములు కలవు. వాటిలో పర్తిదానిని 

వివరించి వార్సినయెడల అటుల్ వార్యబడిన గర్ంథములకు భూలోకమైనను చాలదని నాకు 

తోచుచునన్ది. 

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

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

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 

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

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

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

మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:9 => ఆ రాతిపలకలు, అనగా యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన 

సంబంధమైన పలకలను తీసికొనుటకు నేను కొండెకిక్నపుప్డు, అనన్పానములు మాని ఆ కొండమీద 

నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లుంటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:18 => మీరు యెహోవా దృషిట్కి ఆ చెడునడత నడిచి చేసిన మీ సమసత్ 

పాపములవలన ఆయనకు కోపము పుటిట్ంపగా చూచి, మునుపటివలె అనన్పానములు మాని నలువది 

పగళుల్ నలువది రాతుర్లు నేను యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడితిని. 

1 రాజులు 19:8 => అతడు లేచి భోజనముచేసి, ఆ భోజనపు బలముచేత నలువది రాతిర్ంబగళుల్ 

పర్యాణముచేసి, దేవుని పరవ్తమని పేరుపెటట్బడిన హోరేబునకు వచిచ్ 

మతత్యి 4:2 => నలువది దినములు నలువది రాతుర్లు ఉపవాసముండిన పిమమ్ట ఆయన 

ఆకలిగొనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 
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మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 17:20 => దేవుని రాజయ్మెపుప్డు వచుచ్నని పరిసయుయ్లు ఆయన నడిగినపుప్డు ఆయన 

దేవుని రాజయ్ము పర్తయ్క్షముగా రాదు. 

లూకా 17:21 => ఎందుకనగా ఇదిగో దేవుని రాజయ్ము మీ మధయ్నే యునన్ది గనుక, ఇదిగో 

యికక్డనని, అదిగో అకక్డనని చెపప్ వీలుపడదని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

లూకా 24:49 => ఇదిగో నా తండిర్ వాగాద్నము చేసినది మీమీదికి పంపుచునాన్ను; మీరు పైనుండి 

శకిత్ పొందువరకు పటట్ణములో నిలిచియుండుడని వారితో చెపెప్ను. 

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

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

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

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 
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మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

లూకా 1:2 => ఆరంభమునుండి కనున్లార చూచి వాకయ్సేవకులైనవారు మనకు అపప్గించిన 

పర్కారము మనమధయ్ను నెరవేరిన కారయ్ములనుగూరిచ్ వివరముగ వార్యుటకు అనేకులు 

పూనుకొనాన్రు 

లూకా 24:39 => నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి; ననున్ పటిట్ 

చూడుడి, నాకునన్టుట్గా మీరు చూచుచునన్ యెముకలును మాంసమును భూతమునకుండవని చెపిప్ 

యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసత్రించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచుచ్చునాన్డు. నాతో 

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

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

మీరు వాటిని సహింపలేరు. 

యోహాను 16:16 => కొంచెము కాలమైన తరువాత మీరిక ననున్ చూడరు; మరి కొంచెము 

కాలమునకు ననున్ చూచెదరని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

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

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 
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వచనము 7 

కాలములను సమయములను తండిర్ తన సావ్ధీనమందుంచుకొనియునాన్డు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ 

పనికాదు.  

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

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

లూకా 24:41 => అయితే వారు సంతోషముచేత ఇంకను నమమ్క ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన 

ఇకక్డ మీయొదద్ ఏమైన ఆహారము కలదా అని వారినడిగెను. 

లూకా 24:42 => వారు కాలిచ్న చేప ముకక్ను ఆయనకిచిచ్రి.  

లూకా 24:43 => ఆయన దానిని తీసికొని వారియెదుట భుజించెను. 

లూకా 24:49 => ఇదిగో నా తండిర్ వాగాద్నము చేసినది మీమీదికి పంపుచునాన్ను; మీరు పైనుండి 

శకిత్ పొందువరకు పటట్ణములో నిలిచియుండుడని వారితో చెపెప్ను. 

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

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

లూకా 12:12 => మీరేమి చెపప్వలసినదియు పరిశుదాధ్తమ్ ఆ గడియలోనే మీకు నేరుప్ననెను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 
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యోహాను 14:16 => నేను తండిర్ని వేడుకొందును, మీయొదద్ ఎలల్పుప్డు నుండుటకై ఆయన వేరొక 

ఆదరణకరత్ను, అనగా సతయ్సవ్రూపియగు ఆతమ్ను మీకనుగర్హించును. 

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

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

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 14:28 => నేను వెళి ల్ మీయొదద్కు వచెచ్దనని మీతో చెపిప్న మాట మీరు వింటిరిగదా. 

తండిర్ నాకంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్నని 

మీరు సంతోషింతురు. 

యోహాను 15:26 => తండిర్యొదద్నుండి మీయొదద్కు నేను పంపబోవు ఆదరణకరత్, అనగా 

తండిర్యొదద్నుండి బయలుదేరు సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు ఆయన ననున్గూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్ను. 

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

పర్యోజనకరము; నేను వెళల్నియెడల ఆదరణకరత్ మీయొదద్కు రాడు; నేను వెళిళ్నయెడల ఆయనను 

మీయొదద్కు పంపుదును 

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

లోకమును ఒపుప్కొనజేయును. 

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

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

గూరిచ్యు,  

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

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

మీరు వాటిని సహింపలేరు. 

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

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

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

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

మహిమపరచును. 

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

మీకు తెలియజేయునని నేను చెపిప్తిని. 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 

సంఖాయ్కాండము 9:22 => ఆ మేఘము రెండుదినములుగాని, ఒక నెలగాని, యేడాదిగాని తడవుచేసి 

మందిరముమీద నిలిచినయెడల ఇశార్యేలీయులు పర్యాణము చేయక తమ గుడారములలో నిలిచిరి. 

అది ఎతత్బడినపుప్డు వారు పర్యాణము చేసిరి. 

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

యెషయా 26:8 => మేము నీకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము మా పార్ణము నీ నామమును నీ 

సమ్రణను ఆశించుచునన్ది. 

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

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 
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ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

వచనము 8 

అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు 

యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను భూదిగంతముల వరకును నాకు 

సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

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

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:4 => అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక వచుచ్వానియందు, అనగా 

యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

యోహాను 1:31 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని ఆయన ఇశార్యేలుకు పర్తయ్క్షమగుటకు నేను 

నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

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

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2 => అపుప్డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధవ్ని 

ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:3 => మరియు అగిన్జావ్లలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినటుట్గా వారికి 

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:16 => యోవేలు పర్వకత్ దావ్రా చెపప్బడిన సంగతి యిదే, ఏమనగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:18 => ఆ దినములలో నా దాసులమీదను నా దాసురాండర్మీదను నా 

ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక వారు పర్వచించెదరు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:19 => పైన ఆకాశమందు మహతాక్రయ్ములను కిర్ంద భూమిమీద సూచక 

కిర్యలను రకత్మును అగిన్ని పొగఆవిరిని కలుగజేసెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:20 => పర్భువు పర్తయ్క్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుపు సూరుయ్డు 

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:21 => అపుప్డు పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారందరును 

రక్షణ పొందుదురు అని దేవుడు చెపుప్చునాన్డు. 

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

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  

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

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

యోవేలు 2:29 => ఆ దినములలో నేను పనివారిమీదను పనికతెత్లమీదను నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రింతును. 

యోవేలు 2:30 => మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహతాక్రయ్ములను, అనగా 

రకత్మును అగిన్ని ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 

యోవేలు 2:31 => యెహోవాయొకక్ భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూరుయ్డు 

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 

యోవేలు 2:32 => యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను 

తపిప్ంచుకొనిన వారుందురు, శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు కనబడుదురు. ఆ దినమున 

యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయనకు పార్రథ్నచేయు వారందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

యోవేలు 3:18 => ఆ దినమందు పరవ్తములలోనుండి కొర్తత్ దార్కాష్రసము పారును, 

కొండలలోనుండి పాలు పర్వహించును. యూదా నదులనిన్టిలో నీళుల్ పారును, నీటి ఊట యెహోవా 

మందిర ములోనుండి ఉబికి పారి షితీత్ము లోయను తడుపును. 

కీరత్నలు 47:5 => దేవుడు ఆరాభ్టముతో ఆరోహణమాయెను బూరధవ్నితో యెహోవా 

ఆరోహణమాయెను. 
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మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

మతత్యి 3:14 => అందుకు యోహాను నేను నీచేత బాపిత్సమ్ము పొందవలసినవాడనై యుండగా నీవు 

నాయొదద్కు వచుచ్చునాన్వా? అని ఆయనను నివారింపజూచెను గాని 

మారుక్ 1:8 => నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని గాని ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లో మీకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ పర్కటించుచుండెను. 

యోహాను 1:26 => యోహాను నేను నీళల్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను గాని నా వెనుక 

వచుచ్చునన్వాడు మీ మధయ్ ఉనాన్డు;  

యోహాను 1:33 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ననున్ పంపినవాడు 

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

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

పర్యోజనకరము; నేను వెళల్నియెడల ఆదరణకరత్ మీయొదద్కు రాడు; నేను వెళిళ్నయెడల ఆయనను 

మీయొదద్కు పంపుదును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

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

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

వచనము 9 
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ఈ మాటలు చెపిప్, వారు చూచుచుండగా ఆయన ఆరోహణమాయెను, అపుప్డు వారి కనున్లకు 

కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను. 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

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

చెపుప్మనగా 

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

అడిగెను. 

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

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

యెషయా 1:26 => మొదటనుండినటుల్ నీకు నాయ్యాధిపతులను మరల ఇచెచ్దను ఆదిలో 

నుండినటుల్ నీకు ఆలోచనకరత్లను మరల నియమించెదను అపుప్డు నీతిగల పటట్ణమనియు 

నమమ్కమైన నగరమనియు నీకు పేరు పెటట్బడును.  

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

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 
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యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 33:15 => ఆ దినములలో ఆ కాలమందే నేను దావీదునకు నీతిచిగురును 

మొలిపించెదను; అతడు భూమిమీద నీతి నాయ్యములను అనుసరించి జరిగించును. 

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

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 

యిరిమ్యా 33:17 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలువారి సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడొకడు దావీదునకుండక మానడు. 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 

యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 37:24 => నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకక్డే 

యుండును, వారు నా విధులను అనుసరింతురు, నా కటట్డలను గైకొని ఆచరింతురు. 

యెహెజేక్లు 37:25 => మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న 

దేశములో వారు నివసింతురు, వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా 

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

యెహెజేక్లు 37:26 => నేను వారితో సమాధానారథ్మైన నిబంధన చేసెదను, అది నాకును వారికిని 

నితయ్ నిబంధనగా ఉండును, నేను వారిని సిథ్రపరచెదను, వారిని విసత్రింపజేసి వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ 

సథ్లమును నితయ్ము ఉంచెదను. 

యెహెజేక్లు 37:27 => నా మందిరము వారికి పైగా నుండును, నేను వారి దేవుడనైయుందును 

వారు నా జనులైయుందురు. 
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దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

యోవేలు 3:16 => యెహోవా సీయోనులో నుండి గరిజ్ంచుచునాన్డు; యెరూషలేములోనుండి తన 

సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; భూమాయ్కాశములు వణకుచునన్వి. అయితే యెహోవా తన జనులకు 

ఆశర్యమగును, ఇశార్యేలీయులకు దురగ్ముగా ఉండును. 

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

ఉండును; మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే, నాకు పర్తిషిఠ్తమగు సీయోను పరవ్తమందు నివ 

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

యోవేలు 3:18 => ఆ దినమందు పరవ్తములలోనుండి కొర్తత్ దార్కాష్రసము పారును, 

కొండలలోనుండి పాలు పర్వహించును. యూదా నదులనిన్టిలో నీళుల్ పారును, నీటి ఊట యెహోవా 

మందిర ములోనుండి ఉబికి పారి షితీత్ము లోయను తడుపును. 

యోవేలు 3:19 => ఐగుపీత్యులును ఎదోమీయులును యూదావారిమీద బలాతాక్రము చేసి తమ 

తమ దేశములలో నిరోద్షులగు వారికి పార్ణహాని కలుగజేసిరి గనుక ఐగుపుత్దేశము పాడగును, 

ఎదోముదేశము నిరజ్నమైన యెడారిగా ఉండును. 

యోవేలు 3:20 => ఈలాగున నేను ఇంతకుముందు పర్తికారము చేయని పార్ణదోషమునకై 

పర్తికారము చేయుదును. 

యోవేలు 3:21 => అయితే యూదా దేశములో నివాసులు నితయ్ముందురు, తరతరములకు 

యెరూషలేము నివాసముగా నుండును, యెహోవా సీయోనులో నివాసిగా వసించును. 
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ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

ఓబధాయ్ 1:17 => అయితే సీయోను కొండ పర్తిషిఠ్తమగును, తపిప్ంచుకొనినవారు దానిమీద 

నివసింతురు, యాకోబు సంతతివారు తమ సావ్సథ్య్ములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

ఓబధాయ్ 1:18 => మరియు యాకోబు సంతతివారు అగిన్యు, యోసేపు సంతతివారు మంటయు 

అగుదురు; ఏశావు సంతతివారు వారికి కొయయ్కాలుగా ఉందురు; ఏశావు సంతతివారిలో ఎవడును 

తపిప్ంచుకొనకుండ యోసేపు సంతతివారు వారిలో మండి వారిని కాలుచ్దురు. యెహోవా మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

ఓబధాయ్ 1 :19 => దకిష్ణ దికుక్న నివసించువారు ఏశావు యొకక్ పరవ్తమును 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; మైదానమందుండువారు ఫిలిషీత్యుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; 

మ రి యు ఎ ఫార్ యి మీ యు ల భూ ము ల ను షో మోర్ ను న కు చే రి న పొ ల ము ను వా రు 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. బెనాయ్మీనీయులు గిలాదు దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

ఓబధాయ్ 1:20 => మరియు ఇశార్యేలీయుల దండు, అనగా వారిలో చెరపటట్బడినవారు సారెపతు 

వరకు కనానీయుల దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు; యెరూషలేమువారిలో చెరపటట్బడి 

సెఫారాదునకు పోయినవారు దకిష్ణ దేశపు పటట్ణములను సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

ఓబధాయ్ 1:21 => మరియు ఏశావు యొకక్ కొండకు తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు 

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

జెఫనాయ్ 3:15 => తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొటిట్వేసియునాన్డు; మీ శతుర్వులను 

ఆయన వెళల్గొటిట్యునాన్డు; ఇశార్యేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధయ్ ఉనాన్డు, ఇక మీదట మీకు 

అపాయము సంభవింపదు. 
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జెఫనాయ్ 3:16 => ఆ దినమున జనులు మీతో ఇటల్ందురు యెరూషలేమూ, భయపడకుము, 

సీయోనూ, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుము; 

జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 20:21 => నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా 

యిదద్రు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని 

ఆయనతో అనెను. 

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

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

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

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 13:4 => ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? ఇవనిన్యు నెరవేరబోవు కాలమునకు ఏ గురుతు 

కలుగును? అది మాతో చెపుప్మని ఆయనను ఏకాంతమందు అడుగగా 

లూకా 17:20 => దేవుని రాజయ్మెపుప్డు వచుచ్నని పరిసయుయ్లు ఆయన నడిగినపుప్డు ఆయన 

దేవుని రాజయ్ము పర్తయ్క్షముగా రాదు. 

లూకా 19:11 => వారు ఈ మాటలు వినుచుండగా తాను యెరూషలేమునకు సమీపమున 

ఉండుటవలనను, దేవుని రాజయ్ము వెంటనే అగుపడునని వారు తలంచుటవలనను, ఆయన మరియొక 

ఉపమానము చెపెప్ను. ఏమనగా, 

లూకా 21:7 => అపుప్డు వారు బోధకుడా, ఆలాగైతే ఇవి యెపుప్డు జరుగును? ఇవి జరుగబోవునని 

సూచన ఏమని ఆయన నడుగగా 
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లూకా 24:21 => ఇశార్యేలును విమోచింపబోవువాడు ఈయనే అని మేము నిరీకిష్ంచియుంటిమి; 

ఇదిగాక యీ సంగతులు జరిగి నేటికి మూడుదినములాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

వచనము 10 

ఆయన వెళుల్చుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచుచుండిరి. ఇదిగో తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

మతత్యి 24:36 => అయితే ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ మాతర్మే 

(యెరుగును) గాని, యే మనుషుయ్డైనను పరలోకమందలి దూతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

మారుక్ 13:32 => ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ తపప్ ఏ మనుషుయ్డైనను, 

పరలోకమందలి దూతలైనను, కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 
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ఎఫెసీయులకు 1:10 => ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద 

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 : 1 = > సహోదరులారా , ఆ కాలములనుగూరిచ్యు ఆ 

సమయములనుగూరిచ్యు మీకు వార్యనకక్రలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

1 తిమోతి 6:15 => శీర్మంతుడును అదివ్తీయుడునగు సరావ్ధిపతి యుకత్కాలములయందు ఆ 

పర్తయ్క్షతను కనుపరచును. ఆ సరావ్ధిపతి రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువునైయునాన్డు. 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

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

యెడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నా వశమునలేదు; నా తండిర్చేత ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే 

అది దొరకునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:40 => నా కుడివైపునను ఎడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నావశములో లేదు; అది 

ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే (దొరకునని) వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:41 => ఆ నాలుగు వందల ముపప్ది సంవతస్రములు గడచిన తరువాత 

జరిగినదేమనగా, ఆ దినమందే యెహోవా సేనలనిన్యు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరిపోయెను. 

యెహోషువ 6:10 => మరియు యెహోషువ మీరు కేకలు వేయుడని నేను మీతో చెపుప్ దినము వరకు 

మీరు కేకలు వేయవదుద్. మీ కంఠధవ్ని వినబడనీయవదుద్, మీ నోటనుండి యే ధవ్నియు రావలదు, నేను 

చెపుప్నపుప్డే మీరు కేకలు వేయవలెనని జనులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యోబు 14:13 => నీవు పాతాళములో ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలు నీ కోపము చలాల్రువరకు 

ననున్ చాటున నుంచినయెడల ఎంతో మేలు నాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత ననున్ 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 
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యోబు 24:1 => సరవ్శకుత్డగువాడు నియామకకాలములను ఎందుకు ఏరాప్టు చేయడు? ఆయన 

నెరిగియునన్వారు ఆయన దినములను ఎందుచేత చూడకునాన్రు? 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  

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

రకిష్ంపుము ననున్ తరుమువారినుండి ననున్ రకిష్ంపుము.  

కీరత్నలు 75:2 => నేను యుకత్కాలమును కనిపెటుట్చునాన్ను నేనే నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్ను. 

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. 

యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

దానియేలు 12:8 => నేను వింటినిగాని గర్హింపలేకపోతిని నా యేలిన వాడా, వీటికి అంతమేమని 

నేనడుగగా 

హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 
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జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

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

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 13:4 => ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? ఇవనిన్యు నెరవేరబోవు కాలమునకు ఏ గురుతు 

కలుగును? అది మాతో చెపుప్మని ఆయనను ఏకాంతమందు అడుగగా 

లూకా 13:23 => ఒకడు పర్భువా, రక్షణ పొందువారు కొదిద్మందేనా? అని ఆయననడుగగా 

లూకా 17:20 => దేవుని రాజయ్మెపుప్డు వచుచ్నని పరిసయుయ్లు ఆయన నడిగినపుప్డు ఆయన 

దేవుని రాజయ్ము పర్తయ్క్షముగా రాదు. 

లూకా 21:7 => అపుప్డు వారు బోధకుడా, ఆలాగైతే ఇవి యెపుప్డు జరుగును? ఇవి జరుగబోవునని 

సూచన ఏమని ఆయన నడుగగా 

యోహాను 7:6 => యేసు నా సమయమింకను రాలేదు; మీ సమయమెలల్పుప్డును సిదధ్ముగానే 

యునన్ది. 

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

అడిగెను. 

గలతీయులకు 4:4 => అయితే కాలము పరిపూరణ్మైనపుప్డు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను;ఆయన 

సతరీయందు పుటిట్,  

వచనము 11 

గలిలయ మనుషుయ్లారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు చూచుచునాన్రు? మీయొదద్నుండి 

పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా పరలోకమునకు వెళుల్ట మీరు చూచితిరో ఆ 

రీతిగానే ఆయన తిరిగివచుచ్నని వారితో చెపిప్రి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2 => అపుప్డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధవ్ని 

ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:3 => మరియు అగిన్జావ్లలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినటుట్గా వారికి 

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:8 => సెత్ఫను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై పర్జలమధయ్ 

మహతాక్రయ్ములను గొపప్ సూచక కిర్యలను చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:19 => వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

జెకరాయ్ 4:6 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను జెరుబాబ్బెలునకు పర్తయ్క్షమగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే; 

శకిత్చేతనైనను బలముచేతనైననుకాక నా ఆతమ్చేతనే ఇది జరుగునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

లూకా 10:19 => ఇదిగో పాములను తేళల్ను తొర్కుక్టకును శతుర్వు బలమంతటిమీదను మీకు 

అధికారము అనుగర్హించియునాన్ను; ఏదియు మీకెంతమాతర్మును హానిచేయదు. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

పర్కటన 11:4 => వీరు భూలోకమునకు పర్భువైన వాని యెదుట నిలుచుచునన్ రెండు ఒలీవచెటుల్ను 

దీపసత్ంభములునై యునాన్రు. 
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పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 

పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

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

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

లూకా 24:29 => వారు సాయంకాలము కావచిచ్నది, పొర్దుద్గుర్ంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని 

చెపిప్, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితోకూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళె ల్ను. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

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

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

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

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

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

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:15 => నీవు కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సకల 

మనుషుయ్లయెదుట ఆయనకు సాకిష్వైయుందువు. 

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

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళి ల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

లూకా 24:49 => ఇదిగో నా తండిర్ వాగాద్నము చేసినది మీమీదికి పంపుచునాన్ను; మీరు పైనుండి 

శకిత్ పొందువరకు పటట్ణములో నిలిచియుండుడని వారితో చెపెప్ను. 

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

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళి ల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:6 => జనసమూహములు విని ఫిలిపుప్ చేసిన సూచక కిర్యలను 

చూచినందున అతడు చెపిప్న మాటలయందు ఏక మనసుస్తో లక్షయ్ముంచగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:8 => అందుకు ఆ పటట్ణములో మిగుల సంతోషము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:11 => అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని 

విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:13 => అపుప్డు సీమోను కూడ నమిమ్ బాపిత్సమ్ముపొంది ఫిలిపుప్ను 

ఎడబాయకుండి, సూచక కిర్యలును గొపప్ అదుభ్తములును జరుగుట చూచి విభార్ంతినొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:15 => వీరు వచిచ్ వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందవలెనని వారికొరకు పార్రథ్న 

చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:17 => అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8 :18 => అపొసత్లులు చేతులుంచుటవలన పరిశుదాధ్తమ్ 

అనుగర్హింపబడెనని సీమోను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:19 => వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:23 => నీవు ఘోర దుషట్తవ్ములోను దురీన్తి బంధకములోను ఉనన్టుట్ 

నాకు కనబడుచునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:24 => అందుకు సీమోను మీరు చెపిప్నవాటిలో ఏదియు నా మీదికి 

రాకుండ మీరే నాకొరకు పర్భువును వేడుకొనుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:25 => అంతట వారు సాక్షయ్మిచుచ్చు పర్భువు వాకయ్ము బోధించి 

యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళుల్చు, సమరయుల అనేక గార్మములలో సువారత్ పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

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

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 98:3 => ఇశార్యేలు సంతతికి తాను చూపిన కృపా విశావ్సయ్తలను ఆయన జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

యెషయా 42:10 => సముదర్పర్యాణము చేయువారలారా, సముదర్ములోని సమసత్మా, 

దీవ్పములారా, దీవ్ప నివాసులారా, యెహోవాకు కొర్తత్ గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి 

ఆయనను సుత్తించుడి.  

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  
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యెషయా 52:10 => సమసత్ జనముల కనున్లయెదుట యెహోవా తన పరిశుదధ్ బాహువును 

బయలుపరచియునాన్డు. భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుని రక్షణ చూచెదరు.  

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

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

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

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

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

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

2 రాజులు 2:9 => వారు దాటిపోయిన తరువాత ఏలీయా ఎలీషాను చూచి నేను నీయొదద్నుండి 

తీయబడకమునుపు నీకొరకు నేనేమి చేయకోరుదువో దాని నడుగుమని చెపప్గా ఎలీషా నీకు కలిగిన 

ఆతమ్లో రెండుపాళుల్ నా మీదికి వచుచ్నటుల్ దయచేయుమనెను. 

2 రాజులు 2:15 => యెరికో దగగ్రనుండి కనిపెటుట్చుండిన పర్వకత్ల శిషుయ్లు అతని చూచి ఏలీయా 

ఆతమ్ ఎలీషామీద నిలిచియునన్దని చెపుప్కొని, అతనిని ఎదురొక్నబోయి అతనికి సాషాట్ంగ 

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

సామెతలు 8:1 => జాఞ్నము ఘోషించుచునన్ది వివేచన తన సవ్రమును వినిపించుచునన్ది 

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 43:10 => మీరు తెలిసికొని ననున్ నమిమ్ నేనే ఆయననని గర్హించునటుల్ మీరును నేను 

ఏరప్రచుకొనిన నా సేవకుడును నాకు సాకుష్లు నాకు ముందుగా ఏ దేవుడును నిరిమ్ంపబడలేదు నా 

తరువాత ఏ దేవుడు నుండడు.  

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

యెషయా 48:6 => నీవు ఆ సంగతి వినియునాన్వు ఇదంతయు ఆలోచించుము అది నిజమని మీరు 

ఒపుప్కొనవలెను గదా? తెలియని మరుగైన కొర్తత్సంగతులు నేనికమీదట నీకు తెలియజేయుచునాన్ను  

యెహెజేక్లు 3:4 => మరియు ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, నీవు బయలుదేరి 

ఇశార్యేలీయులయొదద్కు పోయి నా మాటలు వారికి తెలియజెపుప్ము. 

ఆమోసు 7:15 => నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా ననున్ పిలిచి నీవుపోయి నా 

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 
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మతత్యి 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 

మతత్యి 10:5 => యేసు ఆ పండెర్ండుమందిని పంపుచు, వారిని చూచి వారికాజాఞ్పించినదేమనగా 

మీరు అనయ్జనుల దారిలోనికి వెళల్కుడి, సమరయుల యే పటట్ణములోనైనను పర్వేశింపకుడి గాని 

మతత్యి 10:26 => కాబటిట్ మీరు వారికి భయపడకుడి, మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు, 

రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

మతత్యి 13:37 => అందుకాయన ఇటల్నెను మంచి వితత్నము వితుత్వాడు మనుషయ్కుమారుడు; 

మతత్యి 22:4 => కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిదధ్పరచియునాన్ను; ఎదుద్లును కొర్వివ్న 

పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; పెండిల్విందుకు రండని పిలువబడిన 

వారితో చెపుప్డని వేరే దాసులను పంపెను గాని 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మారుక్ 3:14 => వారు తనతో కూడ ఉండునటుల్ను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్  

లూకా 1:2 => ఆరంభమునుండి కనున్లార చూచి వాకయ్సేవకులైనవారు మనకు అపప్గించిన 

పర్కారము మనమధయ్ను నెరవేరిన కారయ్ములనుగూరిచ్ వివరముగ వార్యుటకు అనేకులు 

పూనుకొనాన్రు 

లూకా 9:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది (శిషుయ్లను) పిలిచి, సమసత్మైన దయయ్ములమీద శకిత్ని 

అధికారమును, రోగములు సవ్సథ్పరచు వరమును వారికనుగర్హించి 

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

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 13:23 => ఒకడు పర్భువా, రక్షణ పొందువారు కొదిద్మందేనా? అని ఆయననడుగగా 
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లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

లూకా 24:49 => ఇదిగో నా తండిర్ వాగాద్నము చేసినది మీమీదికి పంపుచునాన్ను; మీరు పైనుండి 

శకిత్ పొందువరకు పటట్ణములో నిలిచియుండుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 4:9 => ఆ సమరయ సతరీ యూదుడవైన నీవు సమరయ సతరీనైన ననున్ దాహమునకిమమ్ని 

యేలాగు అడుగుచునాన్వని ఆయనతో చెపెప్ను. ఏలయనగా యూదులు సమరయులతో సాంగతయ్ము 

చేయరు. 

యోహాను 4:41 => ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకను అనేకులు నమిమ్ ఆ సతరీని చూచి ఇకమీదట 

నీవు చెపిప్న మాటనుబటిట్ కాక 

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

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళి ల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

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

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

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

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18 => అపుప్డు వారిని పిలిపించి మీరు యేసు నామమునుబటిట్ 

యెంతమాతర్మును మాటలాడకూడదు, బోధింపను కూడదని వారికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 
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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 9:32 => ఆ తరువాత పేతురు సకల పర్దేశములలో సంచారము చేయుచు, 

లుదద్లో కాపురమునన్ పరిశుదుధ్ల యొదద్కు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

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

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

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

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

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

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

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 

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

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

వచనము 12 
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అపుప్డు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొండనుండి యెరూషలేమునకు తిరిగివెళి ల్రి. ఆ కొండ 

యెరూషలేమునకు విశార్ంతిదినమున నడవదగినంత సమీపమున ఉనన్ది, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

లూకా 24:50 => ఆయన బేతనియ వరకు వారిని తీసికొనిపోయి చేతులెతిత్ వారిని ఆశీరవ్దించెను. 

లూకా 24:51 => వారిని ఆశీరవ్దించుచుండగా ఆయన వారిలోనుండి పర్తేయ్కింపబడి 

పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయెను. 

యోహాను 6:62 => ఆలాగైతే మనుషయ్కుమారుడు మునుపునన్చోటునకు ఎకుక్ట మీరు 

చూచినయెడల ఏమందురు? 

ఎఫెసీయులకు 4:8 => అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనపుప్డు, చెరను చెరగా పటుట్కొనిపోయి 

మనషుయ్లకు ఈవులను అనుగర్హించెనని చెపప్బడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 4:9 => ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొకక్ కిర్ంది భాగములకు 

దిగెననియు అరథ్మిచుచ్చునన్ది గదా. 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

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

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  
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ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

నిరగ్మకాండము 19:9 => యెహోవా మోషేతో ఇదిగో నేను నీతో మాటలాడునపుప్డు పర్జలు విని 

నిరంతరము నీయందు నమమ్కముంచునటుల్ నేను కారు మబుబ్లలో నీయొదద్కు వచెచ్దనని చెపెప్ను. 

మోషే పర్జల మాటలను యెహోవాతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 34:5 => మేఘములో యెహోవా దిగి అకక్డ అతనితో నిలిచి యెహోవా అను 

నామమును పర్కటించెను. 

యెషయా 19:1 => ఐగుపుత్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ యెహోవా వేగముగల మేఘము ఎకిక్ ఐగుపుత్నకు 

వచుచ్చునాన్డు ఐగుపుత్ విగర్హములు ఆయన సనిన్ధిని కలవరపడును ఐగుపీత్యుల గుండె 

కరగుచునన్ది 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

లూకా 21:27 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై 

వచుచ్ట చూతురు. 

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

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

పర్కటన 11:12 => అపుప్డు ఇకక్డికి ఎకిక్రండని పరలోకమునుండి గొపప్ సవ్రము తమతో చెపుప్ట 

వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శతుర్వులు 

వారిని చూచిరి 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 
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1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 2:1 => యెహోవా సుడిగాలిచేత ఏలీయాను ఆకాశమునకు ఆరోహణము చేయింపబోవు 

కాలమున ఏలీయాయు ఎలీషాయు కూడి గిలాగ్లునుండి వెళుల్చుండగా 

2 రాజులు 2:10 => అందుకతడు నీవు అడిగినది కషట్తరముగా నునన్ది; అయితే నీయొదద్నుండి 

తీయబడినపుప్డు నేను నీకు కనబడినయెడల ఆ పర్కారము నీకు లభించును, కనబడనియెడల అది 

కాకపోవునని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 2:12 => ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును 

రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఎలీషా తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను. 

మతత్యి 9:15 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు 

దుఃఖపడగలరా? పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు 

ఉపవాసము చేతురు. 

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 2:20 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలోనే వారుపవాసము చేతురు. 

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

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

మారుక్ 14:62 => యేసు అవును నేనే; మీరు మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకిత్మంతుని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు చూచెదరని చెపెప్ను. 
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లూకా 5:35 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలో వారు ఉపవాసము చేతురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:51 => ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడు దినములు పరిపూరణ్మగుచునన్పుప్డు 

లూకా 19:12 => రాజకుమారుడొక రాజయ్ము సంపాదించుకొని మరల రావలెనని దూరదేశమునకు 

పర్యాణమై 

యోహాను 12:8 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోకూడ ఉందురుగాని నేనెలల్పుప్డు మీతో ఉండనని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 16:28 => నేను తండిర్యొదద్నుండి బయలుదేరి లోకమునకు వచిచ్యునాన్ను; మరియు 

లోకమును విడిచి తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 17:11 => నేనికను లోకములో ఉండను గాని వీరు లోకములో ఉనాన్రు; నేను నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్ను. పరిశుదుధ్డవైన తండీర్, మనము ఏకమై యునన్లాగున వారును ఏకమై యుండునటుల్ 

నీవు నాకు అనుగర్హించిన నీ నామమందు వారిని కాపాడుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

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

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 
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వచనము 13 

వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా 

పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి 

కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

2 రాజులు 2:11 => వారు ఇంక వెళుల్చు మాటలాడుచుండగా ఇదిగో అగిన్ రథమును అగిన్ 

గుఱఱ్ములును కనబడి వీరిదద్రిని వేరుచేసెను; అపుప్డు ఏలీయా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు 

ఆరోహణమాయెను 

2 రాజులు 2:12 => ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును 

రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఎలీషా తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

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

తెలల్నివాయెను. 

మతత్యి 28:3 => ఆ దూత సవ్రూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వసత్రము హిమమంత తెలల్గా 

ఉండెను. 
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మారుక్ 16:5 => అపుప్డు వారు సమాధిలో పర్వేశించి, తెలల్ని నిలువుటంగీ ధరించుకొనియునన్ 

యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూరుచ్ండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి. 

లూకా 24:4 => ఇందునుగూరిచ్ వారికేమియు తోచకయుండగా, పర్కాశమానమైన వసత్రములు 

ధరించిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలువబడిరి. 

యోహాను 20:12 => తెలల్ని వసత్రములు ధరించిన యిదద్రు దేవదూతలు యేసు దేహము ఉంచబడిన 

సథ్లములో తలవైపున ఒకడును కాళల్వైపున ఒకడును కూరుచ్ండుట కనబడెను. 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీ ద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరు హ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళి ల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

2 రాజులు 2:10 => అందుకతడు నీవు అడిగినది కషట్తరముగా నునన్ది; అయితే నీయొదద్నుండి 

తీయబడినపుప్డు నేను నీకు కనబడినయెడల ఆ పర్కారము నీకు లభించును, కనబడనియెడల అది 

కాకపోవునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 9:15 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు 

దుఃఖపడగలరా? పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు 

ఉపవాసము చేతురు. 

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

లూకా 19:12 => రాజకుమారుడొక రాజయ్ము సంపాదించుకొని మరల రావలెనని దూరదేశమునకు 

పర్యాణమై 
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యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

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

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

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

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

వచనము 14 

వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన మరియయు ఆయన సహోదరులును 

ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:7 => అంతట అందరు విభార్ంతినొంది ఆశచ్రయ్పడి ఇదిగో 

మాటలాడుచునన్ వీరందరు గలిలయులు కారా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

మారుక్ 14:70 => అతడు మరల నేను కాననెను. కొంతసేపైన తరువాత దగగ్ర నిలిచియునన్వారు 

మరల పేతురును చూచి నిజముగా నీవు వారిలో ఒకడవు; నీవు గలిలయుడవు గదా అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 
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లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

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. 

మతత్యి 24:30 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, 

భూమిమీదనునన్ సకల గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

మారుక్ 13:26 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు మహా పర్భావముతోను మహిమతోను 

మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచెదరు. 

లూకా 21:27 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై 

వచుచ్ట చూతురు. 

యోహాను 14:3 => నేను వెళి ల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

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

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

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

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

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

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

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

2 రాజులు 2:5 => యెరికోలో ఉనన్ పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ నేడు యెహోవా 

నీయొదద్నుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొనిపోవునని నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా 

అతడు నేనెరుగుదును మీరు ఊరకుండుడనెను. 

జెకరాయ్ 14:4 => ఆ దినమున యెరూషలేము ఎదుట తూరుప్తటుట్న నునన్ ఒలీవ కొండమీద ఆయన 

పాదములుంచగా ఒలీవకొండ తూరుప్ తటుట్నకును పడమటి తటుట్వకును నడిమికి విడిపోయి సగము 

కొండ ఉతత్రపు తటుట్నకును సగముకొండ దకిష్ణపు తటుట్నకును జరుగును గనుక విశాలమైన లోయ 

యొకటి యేరప్డును. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 
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లూకా 19:12 => రాజకుమారుడొక రాజయ్ము సంపాదించుకొని మరల రావలెనని దూరదేశమునకు 

పర్యాణమై 

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

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

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

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

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

1 కొరిందీయులకు 11:26 => మీరు ఈ రొటెట్ను తిని, యీ పాతర్లోనిది తార్గునపుప్డెలల్ పర్భువు 

వచుచ్వరకు ఆయన మరణమును పర్చురించుదురు. 

గలతీయులకు 4:25 => ఈ హాగరు అనునది అరేబియా దేశములో ఉనన్ సీనాయి కొండయే. 

పర్సుత్తమందునన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ దాసయ్మందునన్ది గనుక ఆ నిబంధన దానికి 

దీటయియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

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

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

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

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 
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హెబీర్యులకు 4:14 => ఆకాశమండలము గుండ వెళి ల్న దేవుని కుమారుడైన యేసు అను గొపప్ 

పర్ధానయాజకుడు మనకు ఉనాన్డు గనుక మనము ఒపుప్కొనినదానిని గటిట్గా చేపటుట్దము. 

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

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

1 పేతురు 3:22 => ఆయన పరలోకమునకు వెళి ల్ దూతల మీదను అధికారుల మీదను శకుత్ల 

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

వచనము 15 

ఆ కాలమందు ఇంచుమించు నూట ఇరువదిమంది సహోదరులు కూడియుండగా పేతురు వారిమధయ్ 

నిలిచి ఇటల్నెను 

జెకరాయ్ 14:4 => ఆ దినమున యెరూషలేము ఎదుట తూరుప్తటుట్న నునన్ ఒలీవ కొండమీద ఆయన 

పాదములుంచగా ఒలీవకొండ తూరుప్ తటుట్నకును పడమటి తటుట్వకును నడిమికి విడిపోయి సగము 

కొండ ఉతత్రపు తటుట్నకును సగముకొండ దకిష్ణపు తటుట్నకును జరుగును గనుక విశాలమైన లోయ 

యొకటి యేరప్డును. 

మతత్యి 21:1 => తరువాత యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవచెటల్ కొండదగగ్ర ఉనన్ బేతప్గేకు 

వచిచ్నపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని చూచి 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

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

చెపుప్మనగా 

మతత్యి 26:30 => అంతట వారు కీరత్న పాడి ఒలీవల కొండకు వెళి ల్రి. 

లూకా 21:37 => ఆయన పర్తిదినము పగటియందు దేవాలయములో బోధించుచు రాతిర్వేళ 

ఒలీవలకొండకు వెళుల్చు కాలము గడుపుచుండెను. 
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లూకా 24:52 => వారు ఆయనకు నమసాక్రము చేసి మహా ఆనందముతో యెరూషలేమునకు 

తిరిగివెళి ల్ 

లూకా 24:50 => ఆయన బేతనియ వరకు వారిని తీసికొనిపోయి చేతులెతిత్ వారిని ఆశీరవ్దించెను. 

యోహాను 11:18 => బేతనియ యెరూషలేమునకు సమీపమై యుండెను; దానికి ఇంచుమించు 

కోసెడు దూరము 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:29 => కాబటిట్ నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున నీ దేవుడైన 

యెహోవా నినున్ చేరిచ్న తరువాత గెరిజీమను కొండమీద ఆ దీవెన వచనమును, ఏబాలుకొండ మీద ఆ 

శాపవచనమును పర్కటింపవలెను. 

2 సమూయేలు 15:30 => అయితే దావీదు ఒలీవచెటల్ కొండ యెకుక్చు ఏడుచ్చు, తల కపుప్కొని 

పాదరక్షలు లేకుండ కాలినడకను వెళెళ్ను; అతనియొదద్నునన్ జనులందరును తలలు కపుప్కొని 

యేడుచ్చు కొండ యెకిక్రి. 

1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

కటిట్ంచెను. 

మతత్యి 24:20 => అపుప్డు మహా శర్మ కలుగును గనుక మీరు పారిపోవుట చలికాలమందైనను 

విశార్ంతిదినమందైనను సంభవింపకుండవలెనని పార్రిథ్ంచుడి. 

మారుక్ 11:1 => వారు యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవలకొండ దగగ్రనునన్ బేతప్గే బేతనియ 

అను గార్మములకు వచిచ్నపుప్డు, ఆయన తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని చూచి 

లూకా 19:29 => ఆయన ఒలీవలకొండ దగగ్రనునన్ బేతప్గే బేతనియ అను గార్మముల 

సమీపమునకు వచిచ్నపుప్డు, తన శిషుయ్లనిదద్రిని పిలిచి 

వచనము 16 

సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు 

దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:37 => ఆ దినములయందామె కాయిలాపడి చనిపోగా, వారు శవమును 

కడిగి మేడగదిలో పరుండ బెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:38 => లుదద్ యొపేప్కు దగగ్రగా ఉండుటచేత పేతురు అకక్డ ఉనాన్డని 

శిషుయ్లు విని, అతడు తడవుచేయక తమయొదద్కు రావలెనని వేడుకొనుటకు ఇదద్రు మనుషుయ్లను 

అతని యొదద్కు పంపిరి.  

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

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:8 => మేము కూడియునన్ మేడగదిలో అనేక దీపములుండెను. 

మారుక్ 14:15 => అతడు సామగిర్తో సిదధ్పరచబడిన గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

మనకొరకు సిదధ్పరచుడని చెపిప్ తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పంపెను. 

లూకా 22:12 => అతడు సామగిర్గల యొక గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

సిదధ్పరచుడని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:14 => అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితో కూడ లేచి నిలిచి బిగగ్రగా 

వారితో ఇటల్నెను యూదయ మనుషుయ్లారా, యెరూషలేములో కాపురమునన్ సమసత్జనులారా, యిది 

మీకు తెలియుగాక, చెవియొగిగ్ నా మాటలు వినుడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:2 => పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుషుయ్డు 

మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళుల్వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు 

పర్తిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ ఉంచుచు వచిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:3 => పేతురును యోహానును దేవాలయములో పర్వేశింపబోవునపుప్డు 

వాడు చూచి భిక్షమడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:4 => పేతురును యోహానును వానిని తేరిచూచి మాతటుట్ చూడుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:5 => వాడు వారియొదద్ ఏమైన దొరుకునని కనిపెటుట్చు వారియందు 

లక్షయ్ముంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7 => వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును 

చీలమండలును బలము పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:8 => వాడు దిగుగ్న లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు 

దేవుని సుత్తించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:9 => వాడు నడుచుచు దేవుని సుత్తించుట పర్జలందరు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10 => శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు 

కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:15 => వీరు వచిచ్ వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందవలెనని వారికొరకు పార్రథ్న 

చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:17 => అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8 :18 => అపొసత్లులు చేతులుంచుటవలన పరిశుదాధ్తమ్ 

అనుగర్హింపబడెనని సీమోను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:19 => వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:23 => నీవు ఘోర దుషట్తవ్ములోను దురీన్తి బంధకములోను ఉనన్టుట్ 

నాకు కనబడుచునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:24 => అందుకు సీమోను మీరు చెపిప్నవాటిలో ఏదియు నా మీదికి 

రాకుండ మీరే నాకొరకు పర్భువును వేడుకొనుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:25 => అంతట వారు సాక్షయ్మిచుచ్చు పర్భువు వాకయ్ము బోధించి 

యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళుల్చు, సమరయుల అనేక గార్మములలో సువారత్ పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:32 => ఆ తరువాత పేతురు సకల పర్దేశములలో సంచారము చేయుచు, 

లుదద్లో కాపురమునన్ పరిశుదుధ్ల యొదద్కు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:33 => అకక్డ పక్షవాయువు కలిగి యెనిమిది ఏండల్నుండి మంచము 

పటిట్యుండిన ఐనెయ అను ఒక మనుషుయ్ని చూచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34 => పేతురు ఐనెయా, యేసుకీర్సుత్ నినున్ సవ్సథ్పరచుచునాన్డు, నీవు 

లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెపప్గా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36 => మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; 

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:37 => ఆ దినములయందామె కాయిలాపడి చనిపోగా, వారు శవమును 

కడిగి మేడగదిలో పరుండ బెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:38 => లుదద్ యొపేప్కు దగగ్రగా ఉండుటచేత పేతురు అకక్డ ఉనాన్డని 

శిషుయ్లు విని, అతడు తడవుచేయక తమయొదద్కు రావలెనని వేడుకొనుటకు ఇదద్రు మనుషుయ్లను 

అతని యొదద్కు పంపిరి.  

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

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:42 => ఇది యొపేప్యందంతట తెలిసినపుప్డు అనేకులు పర్భువునందు 

విశావ్సముంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:43 => పేతురు యొపేప్లో సీమోనను ఒక చరమ్కారునియొదద్ 

బహుదినములు నివసించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదె ద్మీది 

కెకెక్ను.  

Page  of 76 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10 => అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు 

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:12 => అందులో భూమియందుండు సకల విధములైన చతుషాప్ద 

జంతువులును, పార్కు పురుగులును, ఆకాశపకుష్లును ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:13 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక 

శబద్మతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:16 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను. వెంటనే ఆ పాతర్ ఆకాశమున 

కెతత్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:18 => పేతురు అను మారుపేరు గల సీమోను ఇకక్డ దిగియునాన్డా? 

అని అడిగిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:19 => పేతురు ఆ దరశ్నమునుగూరిచ్ యోచించుచుండగా ఆతమ్ ఇదిగో 

ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నినున్ వెదకుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:20 => నీవు లేచి కిర్ందికి దిగి, సందేహింపక వారితో కూడ వెళుల్ము; 

నేను వారిని పంపియునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:21 => పేతురు ఆ మనుషుయ్ల యొదద్కు దిగివచిచ్ ఇదిగో మీరు 

వెదకువాడను నేనే; మీరు వచిచ్న కారణమేమని అడిగెను. 

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 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:24 => మరునాడు వారు కైసరయలో పర్వేశించిరి. అపుప్డు కొరేన్లి తన 

బంధువులను ముఖయ్ సేన్హితులను పిలిపించి వారికొరకు కనిపెటుట్కొని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26 => అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని 

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:27 => అతనితో మాటలాడుచు లోపలికి వచిచ్, అనేకులు 

కూడియుండుట చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 

మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:29 => కాబటిట్ ననున్ పిలిచినపుప్డు అడడ్మేమియు చెపప్క వచిచ్తిని 

గనుక, ఎందునిమితత్ము ననున్ పిలువనంపితిరో దానినిగూరిచ్ అడుగుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

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

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:32 => పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; అతడు 

సముదర్పు దరినునన్ చరమ్కారుడైన సీమోను ఇంట దిగియునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2 => యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడగ్ముతో చంపించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:3 => ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ 

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:10 => గనుక మన పితరులైనను మనమైనను మోయలేని కాడిని 

శిషుయ్ల మెడమీద పెటిట్ మీరెందుకు దేవుని శోధించుచునాన్రు? 

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

నముమ్చునాన్ము గదా? అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనెను. 
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మతత్యి 4:18 => యేసు గలిలయ సముదర్తీరమున నడుచుచుండగా, పేతురనబడిన సీమోను అతని 

సహోదరుడైన అందెర్య అను ఇదద్రు సహోదరులు సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు 

జాలరులు. 

మతత్యి 4:19 => ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ 

జాలరులనుగాచేతునని వారితో చెపెప్ను; 

మతత్యి 4:20 => వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 4:21 => ఆయన అకక్డనుండి వెళి ల్ జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన 

యోహాను అను మరి యిదద్రు సహోదరులు తమ తండిర్యైన జెబెదయియొదద్ దోనెలో తమ వలలు 

బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను. 

మతత్యి 4:22 => వంటనే వారు తమ దోనెను తమ తండిర్ని విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

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

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

మతత్యి 10:3 => ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి; తోమా, సుంకరియైన మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యియను మారుపేరుగల లెబబ్యి; 

మతత్యి 10:4 => కనానీయుడైన సీమోను, ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా. 

మారుక్ 3:16 => వారెవరనగా ఆయన పేతురను పేరుపెటిట్న సీమోను 

మారుక్ 3:17 => జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; వీరిదద్రికి 

ఆయన బోయనేరెగ్సను పేరు పెటెట్ను; బోయనేరెగ్సు అనగా ఉరిమెడు వారని అరథ్ము. 

మారుక్ 3:18 => అందెర్య, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యి, కనానీయుడైన సీమోను, 

మారుక్ 5:37 => పేతురు, యాకోబు, యాకోబు సహోదరుడగు యోహాను అనువారిని తపప్ మరి 

ఎవరినైనను తన వెంబడి రానియయ్క 
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మారుక్ 9:2 => ఆరుదినములైన తరువాత, యేసు పేతురును యాకోబును యోహానును మాతర్ము 

వెంటబెటుట్కొని, యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా వారిని తోడుకొనిపోయి, వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

మారుక్ 14:33 => పేతురును యాకోబును యోహానును వెంటబెటుట్కొనిపోయి, మిగుల 

విభార్ంతినొందుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును ఆరంభించెను 

లూకా 6:13 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి, వారిలో పండెర్ండుమందిని 

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 

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

సహోదరుడైన అందెర్య, యాకోబు, యోహాను, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, 

లూకా 6:15 => మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడైన యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, 

లూకా 6:16 => యాకోబు సహోదరుడైన యూదా, దోర్హియగు ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

యోహాను 1:40 => యోహాను మాట విని ఆయనను వెంబడించిన యిదద్రిలో ఒకడు సీమోను 

పేతురుయొకక్ సహోదరుడైన అందెర్య. 

యోహాను 1:41 => ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెసీస్యను 

కనుగొంటిమని అతనితో చెపిప్ 

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 13:23 => ఆయన శిషుయ్లలో యేసు పేర్మించిన యొకడు యేసు రొముమ్న 

ఆనుకొనుచుండెను 

యోహాను 13:24 => గనుక ఎవరినిగూరిచ్ ఆయన చెపెప్నో అది తమకు చెపుప్మని సీమోను పేతురు 

అతనికి సైగ చేసెను. 

యోహాను 13:25 => అతడు యేసు రొముమ్న ఆనుకొనుచు పర్భువా, వాడెవడని ఆయనను అడిగెను. 
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యోహాను 18:17 => దావ్రమునొదద్ కావలియునన్ యొక చినన్ది పేతురుతో నీవును ఈ మనుషుయ్ని 

శిషుయ్లలో ఒకడవు కావా? అని చెపప్గా అతడు కాననెను. 

యోహాను 18:25 => సీమోను పేతురు నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండగా వారతని చూచి నీవును 

ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడవుకావా? అని చెపప్గా అతడు నేను కాను, నేనెరుగననెను.  

యోహాను 18:26 => పేతురు ఎవని చెవి తెగనరికెనో వాని బంధువును పర్ధానయాజకుని దాసులలో 

ఒకడును నీవు తోటలో అతనితొ కూడ ఉండగా నేను చూడలేదా? అని చెపిప్నందుకు 

యోహాను 18:27 => పేతురు నేనెరుగనని మరియొకసారి చెపెప్ను; వెంటనే కోడి కూసెను. 

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. 

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. 

యోహాను 21:20 => పేతురు వెనుకకు తిరిగి, యేసు పేర్మించినవాడును, భోజనపంకిత్ని ఆయన 

రొముమ్న ఆనుకొని పర్భువా, నినున్ అపప్గించువాడెవడని అడిగిన వాడునైన శిషుయ్డు తమ వెంట 

వచుచ్ట చూచెను. 

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

అడిగెను. 

యోహాను 21:22 => యేసు నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమి? నీవు ననున్ 

వెంబడించుమనెను. 

యోహాను 21:23 => కాబటిట్ ఆ శిషుయ్డు చావడను మాట సహోదరులలో పర్చురమాయెను. అయితే 

చావడని యేసు అతనితో చెపప్లేదు గాని నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:24 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఇవి వార్సిన శిషుయ్డు ఇతడే; ఇతని 

సాక్షయ్ము సతయ్మని యెరుగుదుము. 

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

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

చెపిప్ వార్యునది. 

2 యోహాను 1:2 => నేనును, నేను మాతర్మే గాక సతయ్ము ఎరిగినవారందరును, మనలో నిలుచుచు 

మనతో ఎలల్పుప్డు ఉండు సతయ్మునుబటిట్ మిముమ్ను నిజముగా పేర్మించుచునాన్ము. 
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2 యోహాను 1:3 => సతయ్పేర్మలు మనయందుండగా తండిర్యైన దేవునియొదద్నుండియు, 

తండిర్యొకక్ కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్నొదద్నుండియు కృపయు కనికరమును సమాధానమును మనకు 

తోడగును.  

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

సతయ్మును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచునాన్ను. 

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

కలిగిన ఆజఞ్నే వార్యుచు, మనము ఒకరినొకరము పేర్మింపవలెనని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను. 

2 యోహాను 1:6 => మనమాయన ఆజఞ్ల పర్కారము నడుచుటయే పేర్మ; మీరు మొదటనుండి వినిన 

పర్కారము పేర్మలో నడుచుకొనవలెను అనునదియే ఆ ఆజఞ్. 

2 యోహాను 1:7 => యేసుకీర్సుత్ శరీరధారియై వచెచ్నని యొపుప్కొనని వంచకులు అనేకులు 

లోకములో బయలుదేరియునాన్రు. 

2 యోహాను 1:8 => అటిట్వాడే వంచకుడును కీర్సుత్ విరోధియునైయునాన్డు. మేము మీ మధయ్ను 

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

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

పర్తివాడును దేవుని అంగీకరింపనివాడు; ఆ బోధయందు నిలిచియుండువాడు తండిర్ని కుమారుని 

అంగీకరించువాడు. 

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

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

2 యోహాను 1:11 => శుభమని వానితో చెపుప్వాడు వాని దుషట్కిర్యలలో పాలివాడగును. 

2 యోహాను 1:12 => అనేక సంగతులు మీకు వార్యవలసి యుండియు సిరాతోను కాగితముతోను 

వార్య మనసుస్ లేక మీ సంతోషము పరిపూరణ్మవునటుల్ మిముమ్ను కలిసికొని ముఖాముఖిగా 

మాటలాడ నిరీకిష్ంచుచునాన్ను 

2 యోహాను 1:13 => ఏరప్రచబడిన నీ సహోదరి పిలల్లు నీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 
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3 యోహాను 1:1 => పెదద్నైన నేను సతయ్మునుబటిట్ పేర్మించు పిర్యుడైన గాయునకు శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

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

వరిధ్లుల్చు సౌఖయ్ముగా ఉండవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

3 యోహాను 1:3 => నీవు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్వు గనుక సహోదరులు వచిచ్ 

నీ సతయ్పర్వరత్ననుగూరిచ్ సాక్షయ్ము చెపప్గా విని బహుగా సంతోషించితిని. 

3 యోహాను 1:4 => నా పిలల్లు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రని వినుటకంటె నాకు 

ఎకుక్వైన సంతోషము లేదు. 

3 యోహాను 1:5 => పిర్యుడా, వారు పరదేశులైనను సహోదరులుగా ఉనన్వారికి నీవు చేసినదెలల్ 

విశావ్సికి తగినటుట్గా చేయుచునాన్వు. 

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

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

3 యోహాను 1:9 => నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వార్సితిని. అయితే వారిలో పర్ధానతవ్ము 

కోరుచునన్ దియొతెర్ఫే మముమ్ను అంగీకరించుటలేదు. 

3 యోహాను 1:10 => వాడు మముమ్నుగూరిచ్ చెడడ్మాటలు వదరుచు, అది చాలనటుట్గా, 

సహోదరులను తానే చేరుచ్కొనక, వారిని చేరుచ్కొన మనసుస్ గలవారిని కూడ ఆటంకపరచుచు 

సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయుచునాన్డు; అందుచేత నేను వచిచ్నపుప్డు వాడు చేయుచునన్ 

కిర్యలను జాఞ్పకము చేసికొందును. 

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

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

Page  of 85 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

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

పొందినవాడు, మేము కూడ అతనికి సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము; మా సాక్షయ్ము సతయ్మైనదని 

నీవెరుగుదువు. 

3 యోహాను 1:13 => అనేక సంగతులు నీకు వార్యవలసియునన్ది గాని సిరాతోను కలముతోను 

నీకు వార్య నాకిషట్ము లేదు; 

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. 

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 1:2 => అతడు దేవుని వాకయ్మునుగూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ సాక్షయ్మునుగూరిచ్యు తాను 

చూచినంతమటుట్కు సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

పర్కటన 1:3 => సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని 

విని యిందులో వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  

యోహాను 1:43 => మరునాడు ఆయన గలిలయకు వెళల్గోరి ఫిలిపుప్ను కనుగొని ననున్ 

వెంబడించుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:44 => ఫిలిపుప్ బేతస్యిదావాడు, అనగా అందెర్య పేతురు అనువారి పటట్ణపు 

కాపురసుథ్డు. 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:46 => అందుకు నతనయేలు నజరేతులోనుండి మంచిదేదైన రాగలదా అని అతని 

నడుగగా వచిచ్ చూడుమని ఫిలిపుప్ అతనితో అనెను. 
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యోహాను 6:5 => కాబటిట్ యేసు కనున్లెతిత్ బహు జనులు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి వీరు 

భుజించుటకు ఎకక్డనుండి రొటెట్లు కొని తెపిప్ంతుమని ఫిలిపుప్నడిగెను గాని 

యోహాను 6:6 => యేమి చేయనైయుండెనో తానే యెరిగియుండి అతనిని పరీకిష్ంచుటకు 

ఆలాగడిగెను. 

యోహాను 6:7 => అందుకు ఫిలిపుప్ వారిలో పర్తివాడును కొంచెము కొంచెము పుచుచ్కొనుటకైనను 

రెండువందల దేనారముల రొటెట్లు చాలవని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 12:21 => వారు గలిలయలోని బేతస్యిదా వాడైన ఫిలిపుప్నొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, మేము 

యేసును చూడగోరుచునాన్మని అతనితో చెపప్గా 

యోహాను 12:22 => ఫిలిపుప్ వచిచ్ అందెర్యతో చెపెప్ను, అందెర్యయు ఫిలిపుప్ను వచిచ్ యేసుతో 

చెపిప్రి. 

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 11:16 => అందుకు దిదుమ అనబడిన తోమా ఆయనతో కూడ చనిపోవుటకు మనమును 

వెళుల్దమని తనతోడి శిషుయ్లతో 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. 

యోహాను 20:27 => తరువాత తోమాను చూచి నీ వేర్లు ఇటు చాచి నాచేతులు చూడుము; నీ చెయియ్ 

చాచి నా పర్కక్లో ఉంచి, అవిశావ్సివి కాక విశావ్సివై యుండుమనెను. 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 
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యోహాను 20:29 => యేసు నీవు ననున్ చూచి నమిమ్తివి, చూడక నమిమ్నవారు ధనుయ్లని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:2 => సీమోను పేతురును, దిదుమ అనబడిన తోమాయు, గలిలయలోని కానా 

అనుఊరివాడగు నతనయేలును, జెబెదయి కుమారులును, ఆయన శిషుయ్లలో మరి ఇదద్రును కూడి 

యుండిరి.  

మతత్యి 9:9 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చు సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్ండియునన్ మతత్యి అను 

ఒక మనుషుయ్ని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. 

మారుక్ 2:14 => ఆయన మారగ్మున వెళుల్చు, సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్నన్ అలఫ్యి కుమారుడగు 

లేవిని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా, అతడు లేచి, ఆయనను వెంబడించెను. 

లూకా 5:27 => అటుపిమమ్ట ఆయన బయలుదేరి, లేవి యను ఒక సుంకరి, సుంకపు మెటుట్నొదద్ 

కూరుచ్ండియుండుట చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 5:28 => అతడు సమసత్మును విడిచిపెటిట్, లేచి, ఆయనను వెంబడించెను. 

లూకా 5:29 => ఆ లేవి, తన యింట ఆయనకు గొపప్ విందు చేసెను. సుంకరులును ఇతరులు 

అనేకులును వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్ండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:17 => అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగ చేసి, పర్భువు తనున్ 

చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచెచ్నో వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ 

సంగతులు తెలియజేయుడని చెపిప్ బయలుదేరి వేరొకచోటికి వెళె ల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:13 => వారు చాలించిన తరువాత యాకోబు ఇటల్నెను సహోదరులారా, 

నా మాట ఆలకించుడి. 

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

అపొసత్లులకందరికిని కనబడెను. 

గలతీయులకు 1:19 => అతనిని తపప్ అపొసత్లులలో మరి ఎవనిని నేను చూడలేదు గాని, పర్భువు 

యొకక్ సహోదరుడైన యాకోబును మాతర్ము చూచితిని. 
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గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

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

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

మారుక్ 2:14 => ఆయన మారగ్మున వెళుల్చు, సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్నన్ అలఫ్యి కుమారుడగు 

లేవిని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా, అతడు లేచి, ఆయనను వెంబడించెను. 

మారుక్ 3:18 => అందెర్య, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యి, కనానీయుడైన సీమోను, 

మతత్యి 10:4 => కనానీయుడైన సీమోను, ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా. 

మారుక్ 3:18 => అందెర్య, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యి, కనానీయుడైన సీమోను, 

లూకా 6:15 => మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడైన యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, 

మతత్యి 10:3 => ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి; తోమా, సుంకరియైన మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యియను మారుపేరుగల లెబబ్యి; 

మారుక్ 3:18 => అందెర్య, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యి, కనానీయుడైన సీమోను, 

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

దేవునియందు పేర్మింపబడి, యేసుకీర్సుత్నందు భదర్ము చేయబడి పిలువబడినవారికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 
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భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

మతత్యి 28:16 => పదునొకండుమంది శిషుయ్లు యేసు తమకు నిరణ్యించిన గలిలయలోని 

కొండకు వెళి ల్రి. 

మారుక్ 1:16 => ఆయన గలిలయ సముదర్తీరమున వెళుల్చుండగా సీమోనును సీమోను 

సహోదరుడగు అందెర్యయు, సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు జాలరులు. 

మారుక్ 1:19 => ఆయన ఇంక కొంతదూరము వెళి ల్ జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబును అతని 

సహోదరుడగు యోహానును చూచెను; వారు దోనెలో ఉండి తమ వలలు బాగుచేసికొనుచుండిరి. 

మారుక్ 6:3 => ఇతడు మరియ కుమారుడు కాడా? ఇతడు యాకోబు, యోసే, యూదా, సీమోను 

అనువారి సహోదరుడగు వడల్వాడు కాడా? ఇతని సోదరీమణులందరు మనతో నునాన్రు కారా? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆయన విషయమై అభయ్ంతరపడిరి. 

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

సహోదరుడైన అందెర్య, యాకోబు, యోహాను, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, 

యోహాను 1:44 => ఫిలిపుప్ బేతస్యిదావాడు, అనగా అందెర్య పేతురు అనువారి పటట్ణపు 

కాపురసుథ్డు. 

యోహాను 2:12 => అటుతరువాత ఆయనయు ఆయన తలిల్యు ఆయన సహోదరులును ఆయన 

శిషుయ్లును కపెరన్హూమునకు వెళి ల్ అకక్డ కొనిన్ దినములుండిరి. 

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

నినున్ నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

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

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:23 => వారు విడుదలనొంది తమ సవ్జనుల యొదద్కు వచిచ్, 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => కాబటిట్ మాసిదోనియలోను అకయలోను విశావ్సులందరికిని 

మాదిరియైతిరి; ఎందుకనగా మీయొదద్నుండి పర్భువు వాకయ్ము మాసిదోనియలోను అకయలోను 

మోర్గెను; 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

వచనము 17 

అతడు మనలో ఒకడుగా ఎంచబడినవాడై యీ పరిచరయ్లో పాలుపొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

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

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

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

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

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

యుందుమని చెపిప్రి. 

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 21:22 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేటిని అడుగుదురో అవి (దొరకినవని) 

నమిమ్నయెడల మీరు వాటిననిన్టిని పొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 24:53 => యెడతెగక దేవాలయములో ఉండి దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండిరి. 
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ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

మతత్యి 27:55 => యేసునకు ఉపచారము చేయుచు గలిలయనుండి ఆయనను వెంబడించిన 

అనేకమంది సతరీలు అకక్డ దూరమునుండి చూచుచుండిరి. 

మారుక్ 15:40 => వారిలో మగద్లేనే మరియయు, చినన్ యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన 

మరియయు, సలోమేయు ఉండిరి. 

మారుక్ 16:1 => విశార్ంతిదినము గడచిపోగానే మగద్లేనే మరియయు యాకోబు తలిల్యైన 

మరియయు సలోమేయు వచిచ్, ఆయనకు పూయవలెనని సుగంధదర్వయ్ములు కొనిరి. 

లూకా 8:2 => పండెర్ండుమంది శిషుయ్లును, అపవితార్తమ్లును వాయ్ధులును పోగొటట్బడిన కొందరు 

సతరీలును, అనగా ఏడు దయయ్ములు వదలిపోయిన మగద్లేనే అనబడిన మరియయు, హేరోదు యొకక్ 

గృహనిరావ్హకుడగు కూజా భారయ్యగు యోహనన్యు, సూసనన్యు ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

లూకా 8:3 => వీరును ఇతరులనేకులును, తమకు కలిగిన ఆసిత్తో వారికి ఉపచారము చేయుచు 

వచిచ్రి. 

లూకా 23:49 => ఆయనకు నెళవైనవారందరును, గలిలయనుండి ఆయనను వెంబడించిన సతరీలును 

దూరముగా నిలుచుండి వీటిని చూచుచుండిరి. 

లూకా 23:55 => అపుప్డు గలిలయనుండి ఆయనతో కూడ వచిచ్న సతరీలు వెంట వెళి ల్ ఆ సమాధిని, 

ఆయన దేహము ఏలాగుంచబడెనో చూచి  

లూకా 24:10 => ఈ సంగతులు అపొసత్లులతో చెపిప్న వారెవరనగా మగద్లేనే మరియయు 

యోహనన్యు యాకోబు తలిల్యైన మరియయు వారితో కూడ ఉనన్ యితర సతరీలును. 

యోహాను 19:25 => ఆయన తలిల్యు, ఆయన తలిల్ సహోదరియు, కోల్పా భారయ్యైన మరియయు, 

మగద్లేనే మరియయు యేసు సిలువయొదద్ నిలుచుండిరి. 

యోహాను 19:25 => ఆయన తలిల్యు, ఆయన తలిల్ సహోదరియు, కోల్పా భారయ్యైన మరియయు, 

మగద్లేనే మరియయు యేసు సిలువయొదద్ నిలుచుండిరి. 
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యోహాను 19:26 => యేసు తన తలిల్యు తాను పేర్మించిన శిషుయ్డును దగగ్ర నిలుచుండుట చూచి 

అమామ్, యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తలిల్తో చెపెప్ను, 

మతత్యి 13:55 => ఇతడు వడల్వాని కుమారుడు కాడా? ఇతని తలిల్పేరు మరియ కాదా? యాకోబు 

యోసేపు సీమోను యూదా యనువారు ఇతని సోదరులు కారా? 

మతత్యి 13:56 => ఇతని సోదరీమణులందరు మనతోనే యునాన్రు కారా? ఇతనికి ఈ 

కారయ్ములనిన్యు ఎకక్డనుండి వచెచ్నని చెపుప్కొని ఆయన విషయమై అభయ్ంతరపడిరి. 

మారుక్ 3:31 => ఆయన సహోదరులును తలిల్యు వచిచ్ వెలుపల నిలిచి ఆయనను పిలువనంపిరి. 

జనులు గుంపుగా ఆయనచుటుట్ కూరుచ్ండిరి. 

మారుక్ 3:32 => వారు ఇదిగో నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును వెలుపల ఉండి, నీకోసరము 

వెదకుచునాన్రని ఆయనతో చెపప్గా 

మారుక్ 3:33 => ఆయన నా తలిల్ నా సహోదరులు ఎవరని 

మారుక్ 3:34 => తన చుటుట్ కూరుచ్నన్వారిని కలయచూచి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును; 

మారుక్ 3:35 => దేవుని చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడే నా సహోదరుడును సహోదరియు 

తలిల్యునని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 20:8 => నీవు నీ కఱఱ్ను తీసికొని, నీవును నీ సహోదరుడైన అహరోనును ఈ 

సమాజమును పోగుచేసి వారి కనున్ల యెదుట ఆ బండతో మాటలాడుము. అది నీళల్నిచుచ్ను. నీవు 

వారి కొరకు నీళల్ను బండలోనుండి రపిప్ంచి సమాజమునకును వారి పశువులకును తార్గుటకిముమ్. 

మతత్యి 12:46 => ఆయన జనసమూహములతో ఇంక మాటలాడుచుండగా ఇదిగో ఆయన 

తలిల్యు సహోదరులును ఆయనతో మాటలాడగోరుచు వెలుపల నిలిచియుండిరి. 

లూకా 8:20 => అపుప్డు నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును నినున్ చూడగోరి వెలుపల నిలిచియునాన్రని 

యెవరో ఆయనకు తెలియజేసిరి. 

యోహాను 2:12 => అటుతరువాత ఆయనయు ఆయన తలిల్యు ఆయన సహోదరులును ఆయన 

శిషుయ్లును కపెరన్హూమునకు వెళి ల్ అకక్డ కొనిన్ దినములుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:23 => వారు విడుదలనొంది తమ సవ్జనుల యొదద్కు వచిచ్, 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

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

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 9:5 => తకిక్న అపొసత్లులవలెను, పర్భువుయొకక్ సహోదరులవలెను, కేఫావలెను 

విశావ్సురాలైన భారయ్ను వెంటబెటుట్కొని తిరుగుటకు మాకు అధికారములేదా? 

1 కొరిందీయులకు 14:13 => భాషతో మాటలాడువాడు అరథ్ముచెపుప్ శకిత్ కలుగుటకై పార్రథ్న 

చేయవలెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

1 పేతురు 3:5 => అటువలె పూరవ్ము దేవుని ఆశర్యించిన పరిశుదధ్ సతరీలును తమ సవ్పురుషులకు 

లోబడి యుండుటచేత తముమ్ను తాము అలంకరించుకొనిరి. 
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వచనము 18 

ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా 

పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి వచెచ్ను. 

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

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

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

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

కీరత్నలు 51:9 => నా పాపములకు విముఖడవు కముమ్ నా దోషములనిన్టిని తుడిచివేయుము. 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

కీరత్నలు 51:11 => నీ సనిన్ధిలోనుండి ననున్ తోర్సివేయకుము నీ పరిశుదాధ్తమ్ను నాయొదద్నుండి 

తీసివేయకుము. 

కీరత్నలు 51:12 => నీ రక్షణానందము నాకు మరల పుటిట్ంచుము సమమ్తిగల మనసుస్ కలుగజేసి 

ననున్ దృఢపరచుము. 

కీరత్నలు 51:13 => అపుప్డు అతికర్మము చేయువారికి నీ తోర్వలను బోధించెదను పాపులును నీ 

తటుట్ తిరుగుదురు. 

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

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

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

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

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

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 
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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. 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీ ద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరు హ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

మతత్యి 13:31 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒకడు 

తీసికొని తన పొలములో వితిత్న ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 
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కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

యెషయా 45:2 => నేను నీకు ముందుగా పోవుచు మెటట్గానునన్ సథ్లములను సరాళము చేసెదను. 

ఇతత్డి తలుపులను పగులగొటెట్దను ఇనుపగడియలను విడగొటెట్దను. 

మతత్యి 13:32 => అది వితత్నములనిన్టిలో చినన్దేగాని పెరిగినపుప్డు కూరమొకక్లనిన్టిలో పెదద్దై 

ఆకాశపకుష్లు వచిచ్ దాని కొమమ్లయందు నివసించునంత చెటట్గును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:3 => మరియు అగిన్జావ్లలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినటుట్గా వారికి 

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 

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

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

వచనము 19 

ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి తెలియవచెచ్ను గనుక వారి భాషలో ఆ 

పొలము అకెలద్మ అనబడియునన్ది; దానికి రకత్భూమి అని అరథ్ము. ఇందుకు పర్మాణముగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

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

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:13 => వారు చాలించిన తరువాత యాకోబు ఇటల్నెను సహోదరులారా, 

నా మాట ఆలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:1 => పౌలు మహాసభవారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు 

కేవలము మంచి మనసాస్కిష్ గలవాడనై దేవుని యెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 

మతత్యి 26:54 => నేను వేడుకొనినయెడల ఈలాగు జరుగవలెనను లేఖనము ఏలాగు నెరవేరునని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 

యోహాను 12:39 => ఇందుచేత వారు నమమ్లేకపోయిరి, ఏలయనగా  

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

యోహాను 19:28 => అటుతరువాత సమసత్మును అపప్టికి సమాపత్మైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము 

నెరవేరునటుల్ నేను దపిప్గొనుచునాన్ననెను. 

యోహాను 19:29 => చిరకతో నిండియునన్ యొక పాతర్ అకక్డ పెటిట్యుండెను గనుక వారు ఒక 

సప్ంజీ చిరకతో నింపి, హిసోస్పు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందిచిచ్రి. 

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

యోహాను 19:36 => అతని యెముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ 

ఇవి జరిగెను. 
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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 2:31 => కీర్సుత్ పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము 

కుళి ల్పోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళి ల్పోయిరి. అదేదనగా. 

2 సమూయేలు 23:2 => యెహోవా ఆతమ్ నా దావ్రా పలుకుచునాన్డు ఆయన వాకుక్ నా నోట 

ఉనన్ది.  

మారుక్ 12:36 => నేను నీ శతుర్వులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడివైపున 

కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని దావీదే పరిశుదాధ్తమ్వలన చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 
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1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

కీరత్నలు 41:9 => నేను నముమ్కొనిన నా విహితుడు నా యింట భోజనము చేసినవాడు. ననున్ 

తనున్టకై తన మడిమెనెతెత్ను  

కీరత్నలు 55:12 => ననున్ దూషించువాడు శతుర్వు కాడు శతుర్వైనయెడల నేను దాని 

సహింపవచుచ్ను నామీద మిటిట్పడువాడు నాయందు పగపటిట్నవాడు కాడు అటిట్వాడైతే నేను 

దాగియుండవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

కీరత్నలు 55:14 => మనము కూడి మధురమైన గోషిఠ్చేసి యునన్వారము ఉతస్వమునకు వెళుల్ 

సమూహముతో దేవుని మందిరమునకు పోయి యునన్వారము.  

కీరత్నలు 55:15 => వారికి మరణము అకసామ్తుత్గా వచుచ్నుగాక సజీవులుగానే వారు 

పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు గాక చెడుతనము వారి నివాసములలోను వారి అంతరంగమునందును 

ఉనన్ది  

మతత్యి 26:47 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండెర్ండుమందిలో ఒకడగు యూదా 

వచెచ్ను. వానితోకూడ బహు జనసమూహము కతుత్లు గుదియలు పటుట్కొని పర్ధానయాజకులయొదద్ 

నుండియు పర్జల పెదద్లయొదద్ నుండియు వచెచ్ను. 

యోహాను 13:18 => మిముమ్నందరినిగూరిచ్ నేను చెపప్లేదు; నేను ఏరప్రచుకొనినవారిని 

ఎరుగుదును గాని నాతో కూడ భోజనము చేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ యెతెత్ను అను 

లేఖనము నెరవేరుటకై యీలాగు జరుగును. 
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యోహాను 18:2 => యేసు తన శిషుయ్లతో పలుమారు అకక్డికి వెళుల్చుండువాడు గనుక, ఆయనను 

అపప్గించు యూదాకును ఆ సథ్లము తెలిసియుండెను. 

యోహాను 18:3 => కావున యూదా సైనికులను, పర్ధానయాజకులు పరిసయుయ్లు పంపిన 

బంటౌర్తులను వెంటబెటుట్కొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయుధములతోను అకక్డికి వచెచ్ను. 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళి ల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

యోహాను 18:5 => వారు నజరేయుడైన యేసునని ఆయనకు ఉతత్రమియయ్గా యేసు ఆయనను నేనే 

అని వారితో చెపెప్ను; ఆయనను అపప్గించిన యూదాయు వారియొదద్ నిలుచుండెను. 

యోహాను 18:6 => ఆయన నేనే ఆయననని వారితో చెపప్గా వారు వెనుకకు తగిగ్ నేలమీదపడిరి. 

యోహాను 18:7 => మరల ఆయన మీరు ఎవనిని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. అందుకు వారు 

నజరేయుడైన యేసునని చెపప్గా 

యోహాను 18:8 => యేసు వారితో నేనే ఆయనని మీతో చెపిప్తిని గనుక మీరు ననున్ 

వెదకుచునన్యెడల వీరిని పోనియుయ్డని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 15:12 => నీ కుమారులు నాలుగవ తరమువరకు ఇశార్యేలు సింహాసనముమీద 

ఆసీనులైయుందురని యెహోవా యెహూతో సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న ఇది జరిగెను. 

కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 

కీరత్నలు 109:8 => వాని జీవితదినములు కొదిద్వగును గాక వాని ఉదోయ్గమును వేరొకడు 

తీసికొనును గాక. 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళి ల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 10:4 => కనానీయుడైన సీమోను, ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 
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మతత్యి 22:43 => అందుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదముల కిర్ంద ఉంచువరకు 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

మారుక్ 3:19 => ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

మారుక్ 14:43 => వెంటనే, ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండెర్ండుమంది శిషుయ్లలో 

ఒకడైన ఇసక్రియోతు యూదా వచెచ్ను. వానితోకూడ బహుజనులు కతుత్లు గుదియలు పటుట్కొని, 

పర్ధానయాజకుల యొదద్నుండియు శాసు త్ర్ల యొదద్నుండియు పెదద్ల యొదద్నుండియు వచిచ్రి. 

లూకా 6:16 => యాకోబు సహోదరుడైన యూదా, దోర్హియగు ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

లూకా 22:47 => మీరెందుకు నిదిర్ంచుచునాన్రు? శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ లేచి పార్రథ్న 

చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:71 => సీమోను ఇసక్రియోతు కుమారుడైన యూదా పండెర్ండుమందిలో ఒకడైయుండి 

ఆయననపప్గింపబోవుచుండెను గనుక వాని గూరిచ్యే ఆయన ఈ మాట చెపెప్ను. 

యోహాను 13:21 => యేసు ఈ మాటలు పలికిన తరువాత ఆతమ్లో కలవరపడి మీలో ఒకడు ననున్ 

అపప్గించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని రూఢిగా చెపెప్ను 

యోహాను 17:12 => నేను వారియొదద్ ఉండగా నీవు నాకు అనుగర్హించినవారిని నీ నామమందు 

కాపాడితిని; నేను వారిని భదర్పరచితిని గనుక లేఖనము నెరవేరునటుల్ నాశనపుతుర్డు తపప్ వారిలో 

మరి ఎవడును నశింపలేదు. 
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యోహాను 18:3 => కావున యూదా సైనికులను, పర్ధానయాజకులు పరిసయుయ్లు పంపిన 

బంటౌర్తులను వెంటబెటుట్కొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయుధములతోను అకక్డికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

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

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

గలతీయులకు 1:1 => మనుషుయ్ల మూలముగానైనను ఏ మనుషుయ్నివలననైనను కాక, 

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

1 తిమోతి 5:24 => కొందరి పాపములు తేటగా బయలుపడి నాయ్యపు తీరుప్నకు ముందుగా 

నడుచుచునన్వి, మరికొందరి పాపములు వారివెంట వెళుల్చునన్వి. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

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

లేఖనము నెరవేరచ్బడెను. మరియు దేవుని సేన్హితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. 

1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

Page  of 105 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

వచనము 20 

అతని యిలుల్ పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక పోవునుగాక అతని యుదోయ్గము 

వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీరత్నల గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది. 

మతత్యి 10:4 => కనానీయుడైన సీమోను, ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా. 

మారుక్ 3:19 => ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

లూకా 6:16 => యాకోబు సహోదరుడైన యూదా, దోర్హియగు ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

లూకా 22:47 => మీరెందుకు నిదిర్ంచుచునాన్రు? శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ లేచి పార్రథ్న 

చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:70 => అందుకు యేసు నేను మిముమ్ను పండెర్ండుగురిని ఏరప్రచుకొనలేదా? మీలో 

ఒకడు సాతాను అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:71 => సీమోను ఇసక్రియోతు కుమారుడైన యూదా పండెర్ండుమందిలో ఒకడైయుండి 

ఆయననపప్గింపబోవుచుండెను గనుక వాని గూరిచ్యే ఆయన ఈ మాట చెపెప్ను. 

యోహాను 17:12 => నేను వారియొదద్ ఉండగా నీవు నాకు అనుగర్హించినవారిని నీ నామమందు 

కాపాడితిని; నేను వారిని భదర్పరచితిని గనుక లేఖనము నెరవేరునటుల్ నాశనపుతుర్డు తపప్ వారిలో 

మరి ఎవడును నశింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

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

అను మారు పేరుగల యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెరూషలేమునుండి తిరిగి వచిచ్రి. 

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

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

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

అధైరయ్పడము. 

2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

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

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

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

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

యోహాను 13:21 => యేసు ఈ మాటలు పలికిన తరువాత ఆతమ్లో కలవరపడి మీలో ఒకడు ననున్ 

అపప్గించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని రూఢిగా చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 4:17 => మరియు పర్భువునందు నీకు అపప్గింపబడిన పరిచరయ్ను నెరవేరుచ్టకు 

దానిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుమని అరిఖ్పుప్తో చెపుప్డి. 
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వచనము 21 

కాబటిట్ యోహాను బాపిత్సమ్మిచిచ్నది మొదలుకొని పర్భువైన యేసు మనయొదద్నుండి పరమునకు 

చేరుచ్కొనబడిన దినము వరకు, 

మతత్యి 27:3 => అపుప్డాయనను అపప్గించిన యూదా, ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి 

పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపప్ది వెండి నాణములు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పెదద్లయొదద్కును మరల 

తెచిచ్ 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

మతత్యి 27:6 => పర్ధానయాజకులు ఆ వెండి నాణములు తీసికొని ఇవి రకత్ కర్యధనము గనుక 

వీటిని కానుకపెటెట్లో వేయ తగదని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 27:7 => కాబటిట్ వారు ఆలోచన చేసి వాటినిచిచ్, పరదేశులను పాతిపెటుట్టకు కుమమ్రివాని 

పొలము కొనిరి. 

మతత్యి 27:8 => అందువలన నేటివరకు ఆ పొలము రకత్పు పొలమనబడుచునన్ది. 

మతత్యి 27:9 => అపుప్డు విలువ కటట్బడినవాని, అనగా ఇశార్యేలీయులలో కొందరు 

విలువకటిట్నవాని కర్యధనమైన ముపప్ది 

మతత్యి 27:10 => వెండి నాణములు తీసికొని పర్భువు నాకు నియమించిన పర్కారము వాటిని 

కుమమ్రివాని పొలమునకిచిచ్రి అని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన మాట నెరవేరెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:7 => కాబటిట్ మోయాబు పెదద్లును మిదాయ్ను పెదద్లును సోదె సొముమ్ను 

చేతపటుట్కొని బిలామునొదద్కు వచిచ్ బాలాకు మాటలను అతనితో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 22:17 => నేను నీకు బహు ఘనత కలుగజేసెదను; నీవు నాతో ఏమి చెపుప్దువో 

అది చేసెదను గనుక నీవు దయచేసి వచిచ్, నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుమని సిపోప్రు 

కుమారుడైన బాలాకు చెపెప్ననిరి. 
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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 7:22 => అపుప్డు యెహోషువ దూతలను పంపగా వారు ఆ డేరా యొదద్కు పరుగెతిత్ 

చూచినపుప్డు అది డేరాలో దాచబడియుండెను, ఆ వెండి దాని కిర్ందనుండెను. 

యెహోషువ 7:23 => కాబటిట్ వారు డేరా మధయ్నుండి వాటిని తీసికొని యెహోషువ యొదద్కును 

ఇశార్యేలీయుల యొదద్కును తెచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని ఉంచిరి. 

యెహోషువ 7:24 => తరువాత యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును జెరహు కుమారుడైన 

ఆకానును ఆ వెండిని ఆ పైవసత్రమును ఆ బంగారు కమిమ్ని, ఆకాను కుమారులను కుమారెత్లను 

ఎదుద్లను గాడిదలను మందను డేరాను వానికి కలిగిన సమసత్మును పటుట్కొని ఆకోరు లోయలోనికి 

తీసికొనివచిచ్రి. 

యెహోషువ 7:25 => అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

యెహోషువ 7:26 => వారిని రాళల్తో కొటిట్న తరువాత అగిన్చేత కాలిచ్ వారిమీద రాళల్ను పెదద్ 

కుపప్గా వేసిరి. అది నేటివరకు ఉనన్ది. అపుప్డు యెహోవా కోపోదేర్కము విడినవాడై మళుల్కొనెను. 

అందుచేతను నేటివరకు ఆ చోటికి ఆకోరు లోయ అనిపేరు. 

2 రాజులు 5:20 => అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ 

నయమాను తీసికొనివచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని, 

యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొనిపోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను 

తీసికొందుననుకొని 

2 రాజులు 5:21 => నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి 

పరుగున వచుచ్చునన్ వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదురొక్ని కేష్మమా అని 

అడిగెను. అతడు కేష్మమే అని చెపిప్ 
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2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 

2 రాజులు 5:23 => అందుకు నయమాను నీకు అనుకూలమైతే రెటిట్ంపు వెండి తీసికొనుమని 

బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కటిట్ రెండు దుసుత్ల బటట్లనిచిచ్, తన 

పనివారిలో ఇదద్రిమీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 5:24 => మెటల్దగగ్రకు వారు రాగానే వారియొదద్నుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో 

దాచి వారికి సెలవియయ్గా వారు వెళి ల్పోయిరి. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషుఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

యోబు 20:12 => చెడుతనము వారి నోటికి తియయ్గా నుండెను వారు నాలుకకిర్ంద దాని 

దాచిపెటిట్రి. 

యోబు 20:13 => దాని పోనియయ్క భదర్ము చేసికొనిరి, నోట దానినుంచుకొనిరి. 

యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

యోబు 20:15 => వారు ధనమును మింగివేసిరి గాని యిపుప్డు దానిని మరల కకిక్వేయుదురు. 
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మతత్యి 25:15 => అతడు ఒకనికి అయిదు తలాంతులను ఒకనికి రెండు, ఒకనికి ఒకటియు ఎవని 

సామరథ్య్ముచొపుప్న వానికిచిచ్, వెంటనే దేశాంతరము పోయెను. 

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

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱిఱ్తనము అడడ్గించెను. 

కీరత్నలు 55:15 => వారికి మరణము అకసామ్తుత్గా వచుచ్నుగాక సజీవులుగానే వారు 

పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు గాక చెడుతనము వారి నివాసములలోను వారి అంతరంగమునందును 

ఉనన్ది  

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 32:35 => అహరోను కలిప్ంచిన దూడను పర్జలు చేయించినందున యెహోవా 

వారిని బాధపెటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:25 => నిరోద్షికి పార్ణహాని చేయుటకు లంచము పుచుచ్కొనువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

2 సమూయేలు 18:18 => తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబా ష్లోము తాను 

బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు ఆ 

సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబా ష్లోము సత్ంభమని దానికి పేరు. 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 
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1 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => అపుప్డు సౌలుఈ సునన్తిలేని జనులు వచిచ్ నాకు మానభంగము 

చేయకుండ నీవు నీ కతిత్దూసి ననున్ పొడిచివేయుమని తన ఆయుధములను మోయువానితోననగా, 

వాడు బహుగా భయపడి ఆలాగు చేయుటకు ఒపప్లేదు గనుక సౌలు తన కతిత్మీదపడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:15 => నీవు ఉదరమున వాయ్ధి కలిగి మికిక్లి రోగివై యుందువు; దిన 

కర్మేణ ఆ వాయ్ధిచేత నీ పేగులు పడిపోవును. 

కీరత్నలు 70:3 => ఆహా ఆహా అని పలుకువారు తమకు కలిగిన అవమానమును చూచి విసమ్య 

మొందుదురుగాక 

కీరత్నలు 109:18 => తాను పైబటట్ వేసికొనునటుల్ వాడు శాపము ధరించెను అది నీళల్వలె వాని 

కడుపులో చొచిచ్యునన్ది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియునన్ది 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

జెకరాయ్ 11:13 => యెహోవా యెంతో అబుబ్రముగా వారు నాకేరప్రచిన కర్యధనమును కుమమ్రికి 

పారవేయుమని నాకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా నేను ఆ ముపప్ది తులముల వెండిని తీసికొని యెహోవా 

మందిరములో కుమమ్రికి పారవేసితిని. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

లూకా 9:25 => ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి, తనున్ తాను పోగొటుట్కొనినయెడల, లేక 

నషట్పరచుకొనినయెడల వానికేమి పర్యోజనము? 

లూకా 14:30 => చూచువారందరు ఈ మనుషుయ్డు కటట్ మొదలుపెటెట్ను గాని కొనసాగింపలేక 

పోయెనని అతని చూచి యెగతాళి చేయసాగుదురు. 
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లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

లూకా 22:5 => అందుకు వారు సంతోషించి వానికి దర్వయ్మియయ్ సమమ్తించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

వచనము 22 

ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో 

కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

మతత్యి 28:15 => అపుప్డు వారు ఆ దర్వయ్ము తీసికొని తమకు బోధింపబడిన పర్కారము చేసిరి. ఈ 

మాట యూదులలో వాయ్పించి నేటివరకు పర్సిదధ్మైయునన్ది. 

2 సమూయేలు 2:16 => ఒకొక్కక్డు తన దగగ్రనునన్ వాని తల పటుట్కొని వాని పర్కక్ను కతిత్ 

పొడవగా అందరు తటాలున పడిరి. అందువలన హెలక్తహ్నూస్రీమని1 ఆ సథ్లమునకు పేరు 

పెటట్బడెను. అది గిబియోనునకు సమీపము. 

2 సమూయేలు 18:18 => తన పేరు నిలుపుటకు తనకు కుమారులు లేరనుకొని, అబా ష్లోము తాను 

బర్దికియుండగా ఒక సత్ంభము తెచిచ్ దానిని రాజు లోయలో తన పేరట నిలువబెటిట్, అతడు ఆ 

సత్ంభమునకు తన పేరు పెటిట్యుండెను. నేటివరకు అబా ష్లోము సత్ంభమని దానికి పేరు. 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 
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నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:26 => నాలగ్వ దినమున వారు బెరాకా1 లోయలో కూడిరి; అకక్డ వారు 

యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినందున నేటివరకును ఆ చోటికి బెరాకా1 లోయయని పేరు. 

జెకరాయ్ 11:13 => యెహోవా యెంతో అబుబ్రముగా వారు నాకేరప్రచిన కర్యధనమును కుమమ్రికి 

పారవేయుమని నాకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా నేను ఆ ముపప్ది తులముల వెండిని తీసికొని యెహోవా 

మందిరములో కుమమ్రికి పారవేసితిని. 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

మతత్యి 27:8 => అందువలన నేటివరకు ఆ పొలము రకత్పు పొలమనబడుచునన్ది. 

లూకా 14:30 => చూచువారందరు ఈ మనుషుయ్డు కటట్ మొదలుపెటెట్ను గాని కొనసాగింపలేక 

పోయెనని అతని చూచి యెగతాళి చేయసాగుదురు. 

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

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

వచనము 23 

అపుప్డు వారు యూసుత్ అను మారుపేరుగల బరస్బాబ్ అనబడిన యోసేపు, మతీత్య అను ఇదద్రిని 

నిలువబెటిట్ 

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

రెండవ కీరత్నయందు వార్యబడియునన్ది. 

లూకా 20:42 => నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు 

నాకుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని  
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లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

కీరత్నలు 69:25 => వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును 

గాక 

కీరత్నలు 109:9 => వాని బిడడ్లు తండిర్లేని వారవుదురు గాక వాని భారయ్ విధవరాలగును గాక 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడడ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

కీరత్నలు 109:11 => వాని ఆసిత్ అంతయు అపుప్లవారు ఆకర్మించుకొందురు గాక వాని 

కషాట్రిజ్తమును పరులు దోచుకొందురుగాక 

కీరత్నలు 109:12 => వానికి కృప చూపువారు లేకపోదురు గాక తండిర్లేని వాని బిడడ్లకు 

దయచూపువారు ఉండకపోదురు గాక 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

కీరత్నలు 109:15 => ఆయన వారి జాఞ్పకమును భూమిమీదనుండి కొటిట్వేయునటుల్ ఆ పాపములు 

నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని కనబడుచుండునుగాక. 

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 
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చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

కీరత్నలు 109:8 => వాని జీవితదినములు కొదిద్వగును గాక వాని ఉదోయ్గమును వేరొకడు 

తీసికొనును గాక. 

లేవీయకాండము 14:42 => వేరు రాళల్ను తీసికొని ఆ రాళల్కు పర్తిగా చేరప్వలెను. అతడు వేరు 

అడుసును తెపిప్ంచి ఆ యింటిగోడకు పూయింపవలెను. 

1 రాజులు 2:35 => రాజు అతనికి బదులుగా యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను 

సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబాయ్తారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును 

నియమించెను. 

యోబు 5:3 => మూఢుడు వేరుతనున్ట నేను చూచియునాన్ను అయినను తోడనే అతని నివాససథ్లము 

శాపగర్సత్మని కనుగొంటిని. 

లూకా 19:26 => అందుకతడు కలిగిన పర్తివానికిని ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి వానికి 

కలిగినదియు తీసివేయబడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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

దేవుడు మనలను నియమించెను గాని ఉగర్త పాలగుటకు నియమింపలేదు. 

1 తిమోతి 3:1 => ఎవడైనను అధయ్క్ష పదవిని ఆశించినయెడల అటిట్వాడు దొడడ్పనిని 

అపేకిష్ంచుచునాన్డను మాట నమమ్దగినది. 

వచనము 24 

Page  of 116 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

ఇటల్ని పార్రథ్న చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియునన్ పర్భువా, 

లూకా 10:1 => అటుతరువాత పర్భువు డెబబ్దిమంది యితరులను నియమించి, తాను వెళల్బోవు 

పర్తి ఊరికిని పర్తిచోటికిని తనకంటె ముందు ఇదద్రిదద్రినిగా పంపెను. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

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

సంఖాయ్కాండము 27:17 => వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమరుథ్డై యుండవలెను. 

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

యొరాద్ను దాటకూడదని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 5:2 => పూరవ్కాలమున సౌలు మామీద రాజైయుండగా నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై ఉంటివి. అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా జనులను పాలించి 

వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని చెపిప్రి. 

1 రాజులు 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 

యోహాను 10:1 => గొఱఱ్ల దొడిడ్లో దావ్రమున పర్వేశింపక వేరొకమారగ్మున ఎకుక్వాడు దొంగయు 

దోచుకొనువాడునై యునాన్డు. 

యోహాను 10:2 => దావ్రమున పర్వేశించువాడు గొఱఱ్ల కాపరి. 

యోహాను 10:3 => అతనికి దావ్రపాలకుడు తలుపు తీయును, గొఱఱ్లు అతని సవ్రము వినును, 

అతడు తన సొంత గొఱఱ్లను పేరుపెటిట్ పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును. 

యోహాను 10:4 => మరియు అతడు తన సొంత గొఱఱ్లననిన్టిని వెలుపలికి నడిపించునపుడెలల్ 

వాటికి ముందుగా నడుచును; గొఱఱ్లు అతని సవ్రమెరుగును గనుక అవి అతనిని వెంబడించును. 
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యోహాను 10:5 => అనుయ్ల సవ్రము అవి యెరుగవు గనుక అనుయ్ని ఎంతమాతర్మును వెంబడింపక 

వానియొదద్నుండి పారిపోవునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

యోహాను 10:6 => ఈ సాదృశయ్ము యేసు వారితో చెపెప్ను గాని ఆయన తమతో చెపిప్న 

సంగతులెటిట్వో వారు గర్హించుకొనలేదు. 

యోహాను 10:7 => కాబటిట్ యేసు మరల వారితో ఇటల్నెను  

యోహాను 10:8 => గొఱఱ్లు పోవు దావ్రమును నేనే; నాకు ముందు వచిచ్న వారందరు దొంగలును 

దోచుకొనువారునై యునాన్రు; గొఱఱ్లు వారి సవ్రము వినలేదు. 

యోహాను 10:9 => నేనే దావ్రమును; నా దావ్రా ఎవడైన లోపల పర్వేశించినయెడల వాడు 

రకిష్ంపబడినవాడై, లోపలికి పోవుచు బయటికి వచుచ్చు మేత మేయుచునుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:13 => జాఞ్నవివేకములు కలిగి, మీ మీ గోతర్ములలో పర్సిదిధ్చెందిన 

మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొనుడి; వారిని మీమీద నియమించెదనని మీతో చెపప్గా 

జెకరాయ్ 11:11 => అది విరువబడిన దినమున నేను చెపిప్నది యెహోవా వాకుక్ అని మందలో 

బలహీనములై ననున్ కనిపెటుట్కొని యునన్ గొఱఱ్లు తెలిసికొనెను. 

లూకా 1:2 => ఆరంభమునుండి కనున్లార చూచి వాకయ్సేవకులైనవారు మనకు అపప్గించిన 

పర్కారము మనమధయ్ను నెరవేరిన కారయ్ములనుగూరిచ్ వివరముగ వార్యుటకు అనేకులు 

పూనుకొనాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:28 => అతడు యెరూషలేములో వారితోకూడ వచుచ్చు పోవుచు, 

వచనము 25 

తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను 

పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని కనబరచుమనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:24 => ఆయన రాకముందు యోహాను ఇశార్యేలు పర్జలకందరికి 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:25 => యోహాను తన పనిని నెరవేరుచ్చుండగా నేనెవడనని మీరు 

తలంచుచునాన్రు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచుచ్చునాన్డు, ఆయన కాళల్ 

చెపుప్లు విపుప్టకైనను నేను పాతుర్డను కానని చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

మతత్యి 3:4 => ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును, మొలచుటుట్ తోలుదటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు; మిడతలును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము. 

మతత్యి 3:5 => ఆ సమయమున యెరూషలేము వారును యూదయ వారందరును యొరాద్ను 

నదీపార్ంతముల వారందరును, అతనియొదద్కు వచిచ్, 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

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

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 
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మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:13 => ఆ సమయమున యోహానుచేత బాపిత్సమ్ము పొందుటకు యేసు గలిలయనుండి 

యొరాద్ను దగగ్రనునన్ అతనియొదద్కు వచెచ్ను. 

మతత్యి 3:14 => అందుకు యోహాను నేను నీచేత బాపిత్సమ్ము పొందవలసినవాడనై యుండగా నీవు 

నాయొదద్కు వచుచ్చునాన్వా? అని ఆయనను నివారింపజూచెను గాని 

మతత్యి 3:15 => యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు 

తగియునన్దని అతనికి ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

మతత్యి 3:16 => యేసు బాపిత్సమ్ము పొందిన వెంటనే నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచెచ్ను; ఇదిగో 

ఆకాశము తెరవబడెను, దేవుని ఆతమ్ పావురమువలె దిగి తనమీదికి వచుచ్ట చూచెను. 

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

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

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

మారుక్ 1:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి, ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయుచునన్ ఒకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయాచేత వార్యబడినటుట్ 

మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

మారుక్ 1:5 => అంతట యూదయ దేశసుథ్లందరును, యెరూషలేము వారందరును, బయలుదేరి 

అతనియొదద్కు వచిచ్, తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి 
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మారుక్ 1:6 => యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును మొలచుటుట్ తోలు దటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు, అడవితేనెను మిడుతలను తినువాడు. 

మారుక్ 1:7 => మరియు అతడు నాకంటె శకిత్మంతుడొకడు నావెనుక వచుచ్చునాన్డు; నేను వంగి 

ఆయన చెపుప్లవారును విపుప్టకు పాతుర్డను కాను; 

మారుక్ 1:8 => నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని గాని ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లో మీకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ పర్కటించుచుండెను. 

లూకా 3:1 => తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవతస్రమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు 

అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతురాథ్ధిపతిగాను, ఇతూరయ తర్కోనీతి దేశములకు అతని 

తముమ్డైన ఫిలిపుప్ చతురాథ్ధిపతిగాను, అబిలేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను, 

లూకా 3:2 => అనన్యు, కయపయు పర్ధాన యాజకులుగాను, ఉనన్కాలమున అరణయ్ములోనునన్ 

జెకరాయ్ కుమారుడైన యోహాను నొదద్కు దేవుని వాకయ్ము వచెచ్ను. 

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

లూకా 3:4 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడి  

లూకా 3:5 => పర్తి పలల్ము పూడచ్బడును పర్తి కొండయు మెటట్యు పలల్ము చేయబడును వంకర 

మారగ్ములు తినన్నివగును కరకు మారగ్ములు నునన్నివగును  

లూకా 3:6 => సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణయ్ములో కేకలు వేయుచునన్ యొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా వాకయ్ముల గర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ ఇది జరిగెను. 

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

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్న వాడెవడు? 

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 3:10 => అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:12 => సుంకరులును బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్ బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని 

నడుగగా 

లూకా 3:13 => అతడు మీకు నిరణ్యింపబడిన దానికంటె ఎకుక్వ తీసికొనవదద్ని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:15 => పర్జలు కనిపెటుట్చు, ఇతడు కీర్సత్యి యుండునేమో అని అందరును 

యోహానునుగూరిచ్ తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనుచుండగా 

లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

లూకా 3:17 => ఆయన చేట ఆయన చేతిలో నునన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము 

చేసి, తన కొటుట్లో గోధుమలు పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ కాలిచ్వేయునని అందరితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:18 => ఇదియు గాక అతడింకను, చాల సంగతులు చెపిప్ పర్జలను హెచచ్రించుచు వారికి 

సువారత్ పర్కటించుచుండెను. 

యోహాను 1:28 => యోహాను బాపిత్సమ్మిచుచ్చునన్ యొరాద్ను నదికి ఆవలనునన్ బేతనియలో ఈ 

సంగతులు జరిగెను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 
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యోహాను 1:30 => నా వెనుక ఒక మనుషుయ్డు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన నాకంటె పర్ముఖుడు గనుక 

నాకంటె ముందటివాడాయెనని నేనెవరినిగూరిచ్ చెపిప్తినో ఆయనే యీయన. 

యోహాను 1:31 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని ఆయన ఇశార్యేలుకు పర్తయ్క్షమగుటకు నేను 

నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:32 => మరియు యోహాను సాక్షయ్మిచుచ్చు ఆతమ్ పావురమువలె ఆకాశమునుండి 

దిగివచుచ్ట చూచితిని; ఆ ఆతమ్ ఆయనమీద నిలిచెను. 

యోహాను 1:33 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ననున్ పంపినవాడు 

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

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

యోహాను 1:35 => మరునాడు మరల యోహానును అతని శిషుయ్లలో ఇదద్రును నిలుచుండగా 

యోహాను 1:36 => అతడు నడుచుచునన్ యేసువైపు చూచి ఇదిగో దేవుని గొఱఱ్పిలల్ అని చెపెప్ను.  

యోహాను 1:37 => అతడు చెపిప్న మాట ఆ యిదద్రు శిషుయ్లు విని యేసును వెంబడించిరి. 

యోహాను 1:38 => యేసు వెనుకకు తిరిగి, వారు తనున్ వెంబడించుట చూచి మీరేమి 

వెదకుచునాన్రని వారినడుగగా వారు రబీబ్, నీవు ఎకక్డ కాపురమునాన్వని ఆయనను అడిగిరి. రబిబ్ 

యను మాటకు బోధకుడని అరథ్ము.  

యోహాను 1:39 => వచిచ్ చూడుడని ఆయన వారితో చెపప్గా వారు వెళి ల్, ఆయన కాపురమునన్ 

సథ్లము చూచి, ఆ దినము ఆయనయొదద్ బసచేసిరి. అపుప్డు పగలు రమారమి నాలుగు గంటల వేళ 

ఆయెను. 

యోహాను 1:40 => యోహాను మాట విని ఆయనను వెంబడించిన యిదద్రిలో ఒకడు సీమోను 

పేతురుయొకక్ సహోదరుడైన అందెర్య. 

యోహాను 1:41 => ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెసీస్యను 

కనుగొంటిమని అతనితో చెపిప్ 
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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 1:43 => మరునాడు ఆయన గలిలయకు వెళల్గోరి ఫిలిపుప్ను కనుగొని ననున్ 

వెంబడించుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:44 => ఫిలిపుప్ బేతస్యిదావాడు, అనగా అందెర్య పేతురు అనువారి పటట్ణపు 

కాపురసుథ్డు. 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:46 => అందుకు నతనయేలు నజరేతులోనుండి మంచిదేదైన రాగలదా అని అతని 

నడుగగా వచిచ్ చూడుమని ఫిలిపుప్ అతనితో అనెను. 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

యోహాను 1:48 => ననున్ నీవు ఏలాగు ఎరుగుదువని నతనయేలు ఆయనను అడుగగా యేసు 

ఫిలిపుప్ నినున్ పిలువకమునుపే, నీవు ఆ అంజూరపు చెటుట్కిర్ంద ఉనన్పుప్డే నినున్ చూచితినని అతనితో 

చెపెప్ను. 

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

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 1:50 => అందుకు యేసు ఆ అంజూరపు చెటుట్కిర్ంద నినున్ చూచితినని నేను 

చెపిప్నందువలన నీవు నముమ్చునాన్వా? వీటికంటె గొపప్ కారయ్ములు చూతువని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:9 => ఈ మాటలు చెపిప్, వారు చూచుచుండగా ఆయన 

ఆరోహణమాయెను, అపుప్డు వారి కనున్లకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

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

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 

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

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

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

జెకరాయ్ 11:11 => అది విరువబడిన దినమున నేను చెపిప్నది యెహోవా వాకుక్ అని మందలో 

బలహీనములై ననున్ కనిపెటుట్కొని యునన్ గొఱఱ్లు తెలిసికొనెను. 

లూకా 1:2 => ఆరంభమునుండి కనున్లార చూచి వాకయ్సేవకులైనవారు మనకు అపప్గించిన 

పర్కారము మనమధయ్ను నెరవేరిన కారయ్ములనుగూరిచ్ వివరముగ వార్యుటకు అనేకులు 

పూనుకొనాన్రు 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

యోహాను 12:17 => ఆయన లాజరును సమాధిలోనుండి పిలిచి మృతులలోనుండి అతని 

లేపినపుప్డు, ఆయనతో కూడ ఉండిన జనులు సాక్షయ్మిచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

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

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37 => యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ 

మొదలుకొని యూదయ యందంతట పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

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

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

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

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:15 => నీవు కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సకల 

మనుషుయ్లయెదుట ఆయనకు సాకిష్వైయుందువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

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

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

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

నితయ్ జీవమును మేము చూచి , ఆ జీవమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు , దానిని మీకు 

తెలియపరచుచునాన్ము. 

వచనము 26 
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అంతట వారు వీరినిగూరిచ్ చీటుల్వేయగా మతీత్య పేరట చీటి వచెచ్ను గనుక అతడు 

పదునొకండుమంది అపొసత్లులతో కూడ లెకిక్ంపబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

లేవీయకాండము 16:8 => అపుప్డు అహరోను యెహోవా పేరట ఒక చీటిని, విడిచిపెటే ట్ మేక పేరట 

ఒక చీటిని ఆ రెండు మేకలమీద రెండు చీటల్ను వేయవలెను. 

యోనా 1:7 => అంతలో ఓడ వారు ఎవనినిబటిట్ ఇంత కీడు మనకు సంభవించినది తెలియుటకై 

మనము చీటుల్ వేతము రండని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొని, చీటుల్ వేయగా చీటి యోనామీదికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:26 => అంతట వారు వీరినిగూరిచ్ చీటుల్వేయగా మతీత్య పేరట చీటి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పదునొకండుమంది అపొసత్లులతో కూడ లెకిక్ంపబడెను. 
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వచనము 1 

పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట కూడియుండిరి. 

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

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

సామెతలు 3:5 => నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు 

నమమ్కముంచుము 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

లూకా 6:12 => ఆ దినములయందు ఆయన పార్రథ్న చేయుటకు కొండకు వెళి ల్, దేవుని 

పార్రిథ్ంచుటయందు రాతిర్ గడిపెను. 

లూకా 6:13 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి, వారిలో పండెర్ండుమందిని 

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 

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

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 27:16 => అతడు వారి యెదుట వచుచ్చు, పోవుచునుండి, 

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 
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1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 7:9 => హృదయములను అంతరిందిర్యములను పరిశీలించు నీతిగల దేవా, 

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

సామెతలు 15:11 => పాతాళమును అగాధకూపమును యెహోవాకు కనబడుచునన్వి నరుల 

హృదయములు మరి తేటగా ఆయనకు కనబడును గదా? 

యిరిమ్యా 11:20 => నీతినిబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చు జాఞ్నేందిర్యములను, హృదయమును 

శోధించువాడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా వాయ్జెయ్భారమును నీమీదనే 

వేయుచునాన్ను; వారికి నీవు చేయు పర్తిదండనను ననున్ చూడనిముమ్. 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

యిరిమ్యా 20:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీతిమంతులను పరిశోధించువాడవు నీవే; 

అంతరిందిర్యములను హృదయమును చూచువాడవు నీవే; నా వాయ్జెయ్మును నీకే అపప్గించుచునాన్ను. 

నీవు వారికి చేయు పర్తిదండన నేను చూతును గాక 
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యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

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

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

సంఖాయ్కాండము 16:5 => తనవాడు ఎవడో పరిశుదుధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని 

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

యెహోషువ 7:14 => ఉదయమున మీ గోతర్ముల వరుసనుబటిట్ మీరు రపిప్ంపబడుదురు; అపుప్డు 

యెహోవా ఏ గోతర్మును సూచించునో అది వంశముల వరుస పర్కారము దగగ్రకు రావలెను; 

యెహోవా సూచించు వంశము కుటుంబముల పర్కారము దగగ్రకు రావలెను; యెహోవా సూచించు 

కుటుంబము పురుషుల వరుస పర్కారము దగగ్రకు రావలెను. 

యెహోషువ 18:8 => ఆ మనుషుయ్లు లేచి పర్యాణము కాగా యెహోషువ దేశ వివరమును 

వార్యుటకు వెళల్బోవు వారితో మీరు ఆ దేశములో బడి నడుచుచు దాని వివరమును వార్సి నాయొదద్కు 

తిరిగిరండి; అపుప్డు నేను షిలోహులో మీకొరకు యెహోవా సనిన్ధిని వంతుచీటుల్ వేయించెదననగా 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 
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1 సమూయేలు 10:20 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిని సమూయేలు సమకూరచ్గా 

బెనాయ్మీను గోతర్ము ఏరప్డెను. 

1 సమూయేలు 14:41 => అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయులకు దేవుడవైన యెహోవా, దోషిని 

కనుపరచుమని పార్రిథ్ంపగా సౌలు పేరటను యోనాతాను పేరటను చీటిపడెను గాని జనులు 

తపిప్ంచుకొనిరి. 

నెహెమాయ్ 11:1 => జనుల అధికారులు యెరూషలేములో నివాసము చేసిరి. మిగిలిన జనులు 

పరిశుదధ్ పటట్ణమగు యెరూషలేమునందు పదిమందిలో ఒకడు నివసించునటుల్ను, మిగిలిన 

తొమమ్ండుగురు వేరు పటట్ణములలో నివసించునటుల్ను చీటుల్ వేసిరి. 

మారుక్ 3:14 => వారు తనతో కూడ ఉండునటుల్ను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్  

మారుక్ 11:3 => ఎవడైనను మీరెందుకు ఈలాగు చేయుచునాన్రని మిముమ్నడిగినయెడల అది 

పర్భువునకు కావలసియునన్దని చెపుప్డి. తక్షణమే అతడు దానిని ఇకక్డికితోలి పంపునని చెపిప్ వారిని 

పంపెను. 

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళి ల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:6 => వారిని అపొసత్లుల యెదుట నిలువబెటిట్రి; వీరు పార్రథ్నచేసి 

వారిమీద చేతులుంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

రోమీయులకు 8:27 => మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆతమ్యొకక్ మనసుస్ ఏదో 

యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చితత్పర్కారము పరిశుదుద్లకొరకు విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు. 

వచనము 2 
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అపుప్డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధవ్ని ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు 

కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 

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

పాలుపొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:20 => అతని యిలుల్ పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక 

పోవునుగాక అతని యుదోయ్గము వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీరత్నల గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

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

పాలుపొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:19 => ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి 

తెలియవచెచ్ను గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెలద్మ అనబడియునన్ది; దానికి రకత్భూమి అని 

అరథ్ము. ఇందుకు పర్మాణముగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:20 => అతని యిలుల్ పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక 

పోవునుగాక అతని యుదోయ్గము వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీరత్నల గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:21 => కాబటిట్ యోహాను బాపిత్సమ్మిచిచ్నది మొదలుకొని పర్భువైన యేసు 

మనయొదద్నుండి పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినము వరకు, 
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కీరత్నలు 109:7 => వాడు విమరశ్లోనికి తేబడునపుప్డు దోషియని తీరుప్నొందును గాక వాని పార్రథ్న 

పాపమగునుగాక 

మతత్యి 27:3 => అపుప్డాయనను అపప్గించిన యూదా, ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి 

పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపప్ది వెండి నాణములు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పెదద్లయొదద్కును మరల 

తెచిచ్ 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => ఈ పర్కారము యెహోవా ఆజఞ్ గైకొనక ఆయన దృషిట్ యెదుట 

దోర్హము చేసినందుకును , యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక క రణ్పిశాచములయొదద్ 

విచారణచేయుదానిని వెదకినందుకును సౌలు హతమాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:14 => అందునిమితత్ము యెహోవా అతనికి మరణశిక్ష విధించి 

రాజయ్మును యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు వశము చేసెను. 

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

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

2 పేతురు 2:6 => మరియు ఆయన సొదొమ గొమొఱాఱ్లను పటట్ణములను భసమ్ము చేసి, ముందుకు 

భకిత్హీనులగువారికి వాటిని దృషాట్ంతముగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి, 
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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. 

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

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

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

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

యోహాను 6:70 => అందుకు యేసు నేను మిముమ్ను పండెర్ండుగురిని ఏరప్రచుకొనలేదా? మీలో 

ఒకడు సాతాను అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:71 => సీమోను ఇసక్రియోతు కుమారుడైన యూదా పండెర్ండుమందిలో ఒకడైయుండి 

ఆయననపప్గింపబోవుచుండెను గనుక వాని గూరిచ్యే ఆయన ఈ మాట చెపెప్ను. 

యోహాను 13:27 => వాడు ఆ ముకక్ పుచుచ్కొనగానే సాతాను వానిలో పర్వేశించెను. యేసు నీవు 

చేయుచునన్ది తవ్రగా చేయుమని వానితో చెపప్గా 

యోహాను 17:12 => నేను వారియొదద్ ఉండగా నీవు నాకు అనుగర్హించినవారిని నీ నామమందు 

కాపాడితిని; నేను వారిని భదర్పరచితిని గనుక లేఖనము నెరవేరునటుల్ నాశనపుతుర్డు తపప్ వారిలో 

మరి ఎవడును నశింపలేదు. 

యోబు 20:11 => వారి యెముకలలో యౌవనబలము నిండియుండును గాని అదియు వారితో కూడ 

మంటిలో పండుకొనును. 

యోబు 36:20 => జనులను తమ సథ్లములలోనుండి కొటిట్వేయు రాతిర్ రావలెనని కోరుకొనకుము. 
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యోబు 40:12 => గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  

కీరత్నలు 55:15 => వారికి మరణము అకసామ్తుత్గా వచుచ్నుగాక సజీవులుగానే వారు 

పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు గాక చెడుతనము వారి నివాసములలోను వారి అంతరంగమునందును 

ఉనన్ది  

కీరత్నలు 63:9 => నా పార్ణమును నశింపజేయవలెనని వారు దాని వెదకుచునాన్రు వారు భూమి 

కిర్ందిచోటల్కు దిగిపోవుదురు 

కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 

కీరత్నలు 109:18 => తాను పైబటట్ వేసికొనునటుల్ వాడు శాపము ధరించెను అది నీళల్వలె వాని 

కడుపులో చొచిచ్యునన్ది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియునన్ది 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

పర్సంగి 3:21 => నరుల ఆతమ్ పరమున కెకిక్పోవునో లేదో, మృగముల పార్ణము భూమికి 

దిగిపోవునో లేదో యెవరికి తెలియును? 

మతత్యి 10:4 => కనానీయుడైన సీమోను, ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా. 

మారుక్ 3:14 => వారు తనతో కూడ ఉండునటుల్ను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్  

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

లూకా 6:16 => యాకోబు సహోదరుడైన యూదా, దోర్హియగు ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

లూకా 9:25 => ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి, తనున్ తాను పోగొటుట్కొనినయెడల, లేక 

నషట్పరచుకొనినయెడల వానికేమి పర్యోజనము? 

లూకా 22:28 => నా శోధనలలో నాతో కూడ నిలిచియునన్వారు మీరే; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

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

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

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

పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొసెత్నేసును 

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

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

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

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

దేవుడు మనలను నియమించెను గాని ఉగర్త పాలగుటకు నియమింపలేదు. 

పర్కటన 12:8 => ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 

గనుక పరలోకమందు వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  
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వచనము 3 

మరియు అగిన్జావ్లలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినటుట్గా వారికి కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద 

వార్లగ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:19 => మరియు కనాను దేశములో ఏడు జాతుల వారిని నాశనముచేసి 

వారి దేశములను వీరికి సావ్సథ్య్ముగా పంచి యిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 16:8 => అపుప్డు అహరోను యెహోవా పేరట ఒక చీటిని, విడిచిపెటే ట్ మేక పేరట 

ఒక చీటిని ఆ రెండు మేకలమీద రెండు చీటల్ను వేయవలెను. 

యెహోషువ 18:10 => వారికొరకు యెహోషువ షిలోహులో యెహోవా సనిన్ధిని వంతుచీటుల్ వేసి 

వారి వారి వంతులచొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు దేశమును పంచిపెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 14:41 => అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయులకు దేవుడవైన యెహోవా, దోషిని 

కనుపరచుమని పార్రిథ్ంపగా సౌలు పేరటను యోనాతాను పేరటను చీటిపడెను గాని జనులు 

తపిప్ంచుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 14:42 => నాకును నా కుమారుడైన యోనాతానునకును చీటుల్ వేయుడని సౌలు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా యోనాతాను పేరట చీటి పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

యోనా 1:7 => అంతలో ఓడ వారు ఎవనినిబటిట్ ఇంత కీడు మనకు సంభవించినది తెలియుటకై 

మనము చీటుల్ వేతము రండని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొని, చీటుల్ వేయగా చీటి యోనామీదికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:23 => అపుప్డు వారు యూసుత్ అను మారుపేరుగల బరస్బాబ్ అనబడిన 

యోసేపు, మతీత్య అను ఇదద్రిని నిలువబెటిట్ 
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సంఖాయ్కాండము 26:55 => చీటుల్వేసి ఆ భూమిని పంచిపెటట్వలెను. వారు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ముల జనసంఖయ్చొపుప్న సావ్సథ్య్మును పొందవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:9 => మనము గిబియాయెడల జరిగింపవలసిన దానిని నెరవేరుచ్టకై చీటుల్వేసి 

దానిమీదికి పోదుము. జనులు బెనాయ్మీనీయుల గిబియాకు వచిచ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని 

శిషుయ్డని భేదము లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 

సామెతలు 16:33 => చీటుల్ ఒడిలో వేయబడును వాటివలని తీరుప్ యెహోవా వశము. 

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

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

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:14 => అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితో కూడ లేచి నిలిచి బిగగ్రగా 

వారితో ఇటల్నెను యూదయ మనుషుయ్లారా, యెరూషలేములో కాపురమునన్ సమసత్జనులారా, యిది 

మీకు తెలియుగాక, చెవియొగిగ్ నా మాటలు వినుడి 

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

పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొసెత్నేసును 

వచనము 4 

అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో 

మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:16 => సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని 

పౌలు తవ్రపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును 

దాటిపోవలెనని నిశచ్యించుకొని యుండెను. 

నిరగ్మకాండము 23:16 => నీవు పొలములో వితిత్న నీ వయ్వసాయముల తొలిపంట యొకక్ 

కోతపండుగను, పొలములోనుండి నీ వయ్వసాయ ఫలములను నీవు కూరుచ్కొనిన తరువాత 

సంవతస్రాంతమందు ఫలసంగర్హపు పండుగను ఆచరింపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 34:22 => మరియు నీవు గోధుమల కోతలో పర్థమ ఫలముల పండుగను, అనగా 

వారముల పండుగను సంవతస్రాంతమందు పంటకూరుచ్ పండుగను ఆచరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:15 => మీరు విశార్ంతిదినమునకు మరునాడు మొదలుకొని, అనగా 

అలాల్డించు పనను మీరు తెచిచ్న దినము మొదలుకొని యేడు వారములు లెకిక్ంపవలెను; లెకక్కు 

తకుక్వకాకుండ ఏడు వారములు ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 23:16 => ఏడవ విశార్ంతిదినపు మరుదినమువరకు మీరు ఏబది దినములు 

లెకిక్ంచి యెహోవాకు కొర్తత్ఫలముతో నైవేదయ్ము అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:17 => మీరు మీ నివాసములలోనుండి తూములో రెండేసి పదియవ వంతుల 

పిండిగల రెండు రొటెట్లను అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి 

పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. 

లేవీయకాండము 23:18 => మరియు మీరు ఆ రొటెట్లతో నిరోద్షమైన యేడు ఏడాది మగ 

గొఱఱ్పిలల్లను ఒక కోడెదూడను రెండు పెదద్ పొటే ట్ళల్ను అరిప్ంపవలెను. అవి వారి నైవేదయ్ములతోను 

వారి పానారప్ణములతోను దహనబలియై యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగును. 

లేవీయకాండము 23:19 => అపుప్డు మీరు మేకలలో ఒక పోతును పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచి 

రెండు ఏడాది గొఱఱ్పిలల్లను సమాధానబలిగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:20 => యాజకుడు పర్థమ ఫలముల రొటెట్లతో వాటిని ఆ రెండు పొటే ట్ళల్ను 

యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపవలెను. అవి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవై యాజకునివగును. 

లేవీయకాండము 23:21 => ఆనాడే మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెనని చాటింపవలెను. 

అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. ఇది మీ సమసత్ నివాసములలో మీ తర 

తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 28:16 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము యెహోవాకు పసాక్పండుగ. 

సంఖాయ్కాండము 28:17 => ఆ నెల పదునయిదవ దినము పండుగ జరుగును. ఏడు దినములు 

పొంగని భక్షయ్ములనే తినవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 28:18 => మొదటి దినమున పరిశుదధ్ సంఘము కూడవలెను. అందులో మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు 

సంఖాయ్కాండము 28:19 => అయితే యెహోవాకు దహనబలిగా మీరు రెండు కోడెదూడలను ఒక 

పొటే ట్లును ఏడాదివగు ఏడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి మీకు కలిగిన వాటిలో 

నిరోద్షమైనవై యుండవలెను 

సంఖాయ్కాండము 28:20 => వాటి నైవేదయ్ము నూనెతో కలపబడిన గోధుమల పిండి. 

సంఖాయ్కాండము 28:21 => ఒకొక్కక్ కోడెతో తూములో మూడు పదియవవంతులను, పొటే ట్లుతో 

రెండు పదియవవంతులను ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

సంఖాయ్కాండము 28:22 => మీకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:23 => ఉదయమున మీరు అరిప్ంచు నితయ్మైన దహనబలి గాక వీటిని మీరు 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:24 => అటే ల్ ఆ యేడు దినములలో పర్తిదినము యెహోవాకు ఇంపైన 

సువాసనగల హోమదర్వయ్మును ఆహారముగా అరిప్ంచవలెను. నితయ్మైన దహనబలియు దాని 

పానారప్ణమును గాక దానిని అరిప్ంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:25 => ఏడవ దినమున పరిశుదధ్సంఘము కూడవలెను. ఆ దినమున మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 28:26 => మరియు పర్థమ ఫలములను అరిప్ంచుదినమున, అనగా వారముల 

పండుగదినమున మీరు యెహోవాకు కొర్తత్ పంటలో నైవేదయ్ము తెచుచ్నపుప్డు మీరు పరిశుదధ్ 

సంఘముగా కూడవలెను. నాడు మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 28:27 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా మీరు రెండు 

కోడెదూడలను ఒక పొటే ట్లును ఏడాదివైన యేడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను వాటికి నైవేదయ్ముగా పర్తి 

కోడెదూడతోను 
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సంఖాయ్కాండము 28:28 => నూనెతో కలుపబడిన తూమెడు పిండిలో మూడు పదియవవంతులను, 

పర్తి పొటే ట్లుతో రెండు పదియవవంతులను 

సంఖాయ్కాండము 28:29 => ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

సంఖాయ్కాండము 28:30 => మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడుటకై యొక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:31 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును గాక వాటిని వాటి 

పానారప్ణములను అరిప్ంపవలెను. అవి నిరోద్షములుగా నుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:9 => ఏడు వారములను నీవు లెకిక్ంపవలెను. పంటచేనిపైని కొడవలి 

మొదట వేసినది మొదలుకొని యేడు వారములను లెకిక్ంచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:10 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై 

నీచేతనైనంత సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది 

దానినియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:11 => అపుప్డు నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును నీ మధయ్నునన్ పరదేశులును 

తలిదండుర్లు లేనివారును విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:12 => నీవు ఐగుపుత్లో దాసుడవైయుండిన సంగతిని జాఞ్పకము 

చేసికొని, యీ కటట్డలను ఆచరించి జరుపుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:8 => గనుక ఇపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచుటకు నాకు మనసుస్లేదు. 

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

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

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

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 
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బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:15 => ఆ కాలమందు ఇంచుమించు నూట ఇరువదిమంది సహోదరులు 

కూడియుండగా పేతురు వారిమధయ్ నిలిచి ఇటల్నెను 

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

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట ఇరువదిమంది 

నిలిచిరి; బూరలు ఊదువారును పాటకులును ఏక సవ్రముతో యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచు గానము చేయగా యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి బయలువెళి ల్, ఆ బూరలతోను 

తాళములతోను వాదయ్ములతోను కలిసి సవ్రమెతిత్ యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని సోత్తర్ము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 
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జెఫనాయ్ 3:9 => అపుప్డు జనులందరు యెహోవా నామమునుబటిట్ యేకమనసుక్లై ఆయనను 

సేవించునటుల్ నేను వారికి పవితర్మైన పెదవులనిచెచ్దను. 

రోమీయులకు 15:6 => కీర్సుత్యేసు చితత్పర్కారము ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసినవారై 

యుండునటుల్ ఓరుప్నకును ఆదరణకును కరత్యగు దేవుడు మీకు అనుగర్హించును గాక. 

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

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

నిరగ్మకాండము 36:10 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరెచ్ను; మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరెచ్ను. 

లేవీయకాండము 8:3 => పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు సరవ్సమాజమును 

సమకూరుచ్మనగా 

లేవీయకాండము 23:16 => ఏడవ విశార్ంతిదినపు మరుదినమువరకు మీరు ఏబది దినములు 

లెకిక్ంచి యెహోవాకు కొర్తత్ఫలముతో నైవేదయ్ము అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:8 => నీవు నీ కఱఱ్ను తీసికొని, నీవును నీ సహోదరుడైన అహరోనును ఈ 

సమాజమును పోగుచేసి వారి కనున్ల యెదుట ఆ బండతో మాటలాడుము. అది నీళల్నిచుచ్ను. నీవు 

వారి కొరకు నీళల్ను బండలోనుండి రపిప్ంచి సమాజమునకును వారి పశువులకును తార్గుటకిముమ్. 

సంఖాయ్కాండము 28:26 => మరియు పర్థమ ఫలములను అరిప్ంచుదినమున, అనగా వారముల 

పండుగదినమున మీరు యెహోవాకు కొర్తత్ పంటలో నైవేదయ్ము తెచుచ్నపుప్డు మీరు పరిశుదధ్ 

సంఘముగా కూడవలెను. నాడు మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 
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పరమగీతము 4:16 => ఉతత్ర వాయువూ, ఏతెంచుము దకిష్ణ వాయువూ, వేంచేయుము నా 

ఉదాయ్నవనముమీద విసరుడి దాని పరిమళములు వాయ్పింపజేయుడి నా పిర్యుడు తన 

ఉదాయ్నవనమునకు వేంచేయును గాక తనకిషట్మైన ఫలములనతడు భుజించునుగాక. 

యెషయా 52:8 => ఆలకించుము నీ కావలివారు పలుకుచునాన్రు కూడుకొని బిగగ్రగా 

పాడుచునాన్రు యెహోవా సీయోనును మరల రపిప్ంచగా వారు కనున్లార చూచుచునాన్రు.  

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

సహకారుడైయుండి , వెనువెంట జరుగుచు వచిచ్న సూచక కిర్యలవలన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచుచుండెను. ఆమేన . 

లూకా 24:49 => ఇదిగో నా తండిర్ వాగాద్నము చేసినది మీమీదికి పంపుచునాన్ను; మీరు పైనుండి 

శకిత్ పొందువరకు పటట్ణములో నిలిచియుండుడని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:5 => యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్ము ఇచెచ్ను గాని కొదిద్ దినములలోగా 

మీరు పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందెదరనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:5 => ఆ కాలమున ఆకాశము కిర్ందనుండు పర్తి జనములోనుండి వచిచ్న 

భకిత్గల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

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

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

వచనము 5 

ఆ కాలమున ఆకాశము కిర్ందనుండు పర్తి జనములోనుండి వచిచ్న భకిత్గల యూదులు 

యెరూషలేములో కాపురముండిరి. 

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

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26 => అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల 

పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 

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. 

కీరత్నలు 18:10 => కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరివచెచ్ను గాలి రెకక్లమీద పర్తయ్క్షమాయెను. 

పరమగీతము 4:16 => ఉతత్ర వాయువూ, ఏతెంచుము దకిష్ణ వాయువూ, వేంచేయుము నా 

ఉదాయ్నవనముమీద విసరుడి దాని పరిమళములు వాయ్పింపజేయుడి నా పిర్యుడు తన 

ఉదాయ్నవనమునకు వేంచేయును గాక తనకిషట్మైన ఫలములనతడు భుజించునుగాక. 

యెహెజేక్లు 3:12 => అంతలో ఆతమ్ ననెన్తిత్కొనిపోగా యెహోవా పర్భావమునకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక అను శబద్మొకటి ఆయన యునన్ సథ్లమునుండి ఆరాభ్టముతో నా వెనుక పలుకుట 

నేను వింటిని. 

యెహెజేక్లు 3:13 => మరియు ఆ జంతువుల రెకక్లు ఒక దానికొకటి తగులుటవలన కలుగు 

చపుప్డును వాటి పర్కక్నునన్ చకర్ముల ధవ్నియు గొపప్ సందడి జరుగుచునన్టుల్గా నాకు వినబడెను 
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యెహెజేక్లు 37:9 => అపప్డు ఆయన నరపుతుర్డా; జీవాతమ్వచుచ్నటుల్ పర్వచించి ఇటల్నుము 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జీవాతామ్, నలుదికుక్లనుండివచిచ్ హతులైన వీరు 

బర్దుకునటుల్ వారిమీద ఊపిరి విడువుము. 

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

వారు సజీవులై లేచి లెకిక్ంప శకయ్ముకాని మహా సైనయ్మై నిలిచిరి. 

యోహాను 3:8 => గాలి తన కిషట్మైన చోటను విసరును; నీవు దాని శబద్ము విందువేగాని అది 

యెకక్డనుండి వచుచ్నో యెకక్డికి పోవునో నీకు తెలియదు. ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచిన పర్తివాడును 

ఆలాగే యునాన్డనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

1 రాజులు 19:12 => ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుటెట్ను గాని ఆ మెరుపునందు యెహోవా 

పర్తయ్క్షము కాలేదు, మెరుపు ఆగిపోగా మికిక్లి నిమమ్ళముగా మాటలాడు ఒక సవ్రము వినబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:15 => కంబళిచెటల్ కొనలయందు కాళల్చపుప్డు నీకు వినబడునపుప్డు 

వారితో యుదధ్ము కలుపుటకై బయలుదేరి వారిమీద పడుము; ఆ చపుప్డు వినబడునపుప్డు ఫిలిషీత్యుల 

దండును హతము చేయుటకై దేవుడు నీకు ముందుగా బయలువెళి ల్యునాన్డని తెలిసికొనుమని 

సెలవిచెచ్ను. 

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

యొకటి పుటెట్ను; అపుప్డు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొనెను. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 
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యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

వారందరిమీదికి పరిశుదాధ్తమ్ దిగెను. 

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

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

1 యోహాను 5:8 => మనము మనుషుయ్ల సాక్షయ్ము అంగీకరించుచునాన్ము గదా! దేవుని సాక్షయ్ము 

మరి బలమైనది. దేవుని సాక్షయ్ము ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్నదే. 

వచనము 6 

ఈ శబద్ము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడివచిచ్, పర్తి మనుషుయ్డు తన తన సవ్భాషతో వారు 

మాటలాడుట విని కలవరపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 
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ఆదికాండము 11:6 => అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; 

వారు ఈ పని ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 

కీరత్నలు 55:9 => పటట్ణములో బలాతాక్ర కలహములు జరుగుట నేను చూచుచునాన్ను. పర్భువా, 

అటిట్పనులు చేయువారిని నిరూమ్లము చేయుము వారి నాలుకలు ఛేదించుము. 

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

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

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

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

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యిరిమ్యా 23:29 => నా మాట అగిన్వంటిదికాదా? బండను బదద్లుచేయు సుతెత్వంటిది కాదా? 

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

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 
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లూకా 24:32 => అపుప్డు వారు ఆయన తోర్వలో మనతో మాటలాడుచు లేఖనములను మనకు 

బోధపరచుచునన్పుప్డు మన హృదయము మనలో మండుచుండలేదా అని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:15 => ఆ కాలమందు ఇంచుమించు నూట ఇరువదిమంది సహోదరులు 

కూడియుండగా పేతురు వారిమధయ్ నిలిచి ఇటల్నెను 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

మతత్యి 3:15 => యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు 

తగియునన్దని అతనికి ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

యోహాను 1:32 => మరియు యోహాను సాక్షయ్మిచుచ్చు ఆతమ్ పావురమువలె ఆకాశమునుండి 

దిగివచుచ్ట చూచితిని; ఆ ఆతమ్ ఆయనమీద నిలిచెను. 

యోహాను 1:33 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ననున్ పంపినవాడు 

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

యెషయా 6:6 => అపుప్డు ఆ సెరాపులలో నొకడు తాను బలిపీఠముమీదనుండి కారుతో తీసిన 

నిపుప్ను చేతపటుట్కొని నాయొదద్కు ఎగిరివచిచ్ నా నోటికి దాని తగిలించి 

యెషయా 9:5 => యుదధ్పు సందడిచేయు యోధులందరి జోళుల్ను రకత్ములో పొరలింపబడిన 

వసత్రములును అగిన్లో వేయబడి దహింపబడును.  
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లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

వచనము 7 

అంతట అందరు విభార్ంతినొంది ఆశచ్రయ్పడి ఇదిగో మాటలాడుచునన్ వీరందరు గలిలయులు కారా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:5 => యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్ము ఇచెచ్ను గాని కొదిద్ దినములలోగా 

మీరు పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందెదరనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:8 => పేతురు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై యిటల్నెను పర్జల 

అధికారులారా, పెదద్లారా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:8 => సెత్ఫను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై పర్జలమధయ్ 

మహతాక్రయ్ములను గొపప్ సూచక కిర్యలను చేయుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:9 => అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై 

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

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

లూకా 1:41 => ఎలీసబెతు మరియ యొకక్ వందనవచనము వినగానే, ఆమె గరభ్ములో శిశువు 

గంతులు వేసెను. అంతట ఎలీసబెతు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినదై బిగగ్రగా ఇటల్నెను  

లూకా 1:67 => మరియు అతని తండిర్ జెకరాయ్ పరిశుదాధ్తమ్ పూరు ణ్డై యిటుల్ పర్వచించెను 

లూకా 4:1 => యేసు పరిశుదాధ్తమ్ పూరు ణ్డై యొరాద్ను నదినుండి తిరిగివచిచ్, నలువది దినములు 

ఆతమ్చేత అరణయ్ములో నడిపింపబడి 

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

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 

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

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరు ణ్లై యుండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

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

ఘనపరచుచుండగా వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:6 => తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుదాధ్తమ్ వారిమీదికి 

వచెచ్ను. అపుప్డు వారు భాషలతో మాటలాడుటకును పర్వచించుటకును మొదలుపెటిట్రి. 

యెషయా 28:11 => నిజమే అలసినవానికి నెమమ్ది కలుగజేయుడి ఇదే నెమమ్ది ఇదే విశార్ంతి అని 

చెపిప్నవాడు నతిత్వారి పెదవులచేతను అనయ్భాషతోను ఈ జనులతో మాటలాడుచునాన్డు.  

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

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

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

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 12:28 => మరియు దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొసత్లులుగాను, 

పిమమ్ట కొందరిని పర్వకత్లుగాను, పిమమ్ట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమమ్ట కొందరిని 

అదుభ్తములు చేయువారినిగాను, తరువాత కొందరిని సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, 

కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని పర్భుతవ్ములు చేయువారినిగాను, కొందరిని 

నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.  

1 కొరిందీయులకు 12:29 => అందరు అపొసత్లులా? అందరు పర్వకత్లా? అందరు బోధకులా? 

అందరు అదుభ్తములు చేయువారా? అందరు సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారా? 

1 కొరిందీయులకు 12:30 => అందరు భాషలతో మాటలాడుచునాన్రా? అందరు ఆ భాషల అరథ్ము 

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

పేర్మలేనివాడనైతే మోర్గెడు కంచును గణగణలాడు తాళమునైయుందును. 

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

భాషలైనను నిలిచిపోవును; జాఞ్నమైనను నిరరథ్కమగును; 

1 కొరిందీయులకు 14:5 => మీరందరు భాషలతో మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్ను గాని మీరు 

పర్వచింపవలెనని మరి విశేషముగా కోరుచునాన్ను. సంఘము కేష్మాభివృదిధ్ పొందునిమితత్ము 

భాషలతో మాటలాడువాడు అరథ్ము చెపిప్తేనే గాని వానికంటె పర్వచించువాడే శేర్షుఠ్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:18 => నేను మీ యందరికంటె ఎకుక్వగా భాషలతో మాటలాడుచునాన్ను; 

అందుకు దేవుని సుత్తించెదను. 

1 కొరిందీయులకు 14:21 => అనయ్భాషలు మాటలాడు జనులదావ్రాను, పరజనుల 

పెదవులదావ్రాను, ఈ జనులతో మాటలాడుదును; అపప్టికైనను వారు నా మాట వినకపోదురు అని 

పర్భువు చెపుప్చునాన్డని ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ది 

1 కొరిందీయులకు 14:22 => కాబటిట్ భాషలు విశావ్సులకు కాదు అవిశావ్సులకే 

సూచకమైయునన్వి. పర్వచించుట అవిశావ్సులకు కాదు విశావ్సులకే సూచకమైయునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 14:23 => సంఘమంతయు ఏకముగా కూడి అందరు భాషలతో 

మాటలాడుచుండగా, ఉపదేశము పొందనివారైనను అవిశావ్సులైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, మీరు 

వెఱిఱ్మాటలాడుచునాన్రని అనుకొందురు కదా? 

1 కొరిందీయులకు 14:29 => పర్వకత్లు ఇదద్రు ముగుగ్రు మాటలాడవచుచ్ను; తకిక్నవారు 

వివేచింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 4:11 => యెహోవా మానవునకు నోరిచిచ్నవాడు ఎవడు? మూగవానినేగాని 

చెవిటివానినేగాని దృషిట్గలవానినేగాని గుర్డిడ్వానినేగాని పుటిట్ంచినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా. 

నిరగ్మకాండము 4:12 => కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది 

నీకు బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 11:25 => యెహోవా మేఘములో దిగి అతనితో మాటలాడి అతనిమీద వచిచ్న 

ఆతమ్లో పాలు ఆ డెబబ్దిమంది పెదద్లమీద ఉంచెను; కావున ఆ ఆతమ్ వారిమీద నిలిచినపుప్డు వారు 

పర్వచించిరి గాని మరల పర్వచింపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 11:26 => ఆ మనుషుయ్లలో నిదద్రు పాళెములో నిలిచియుండిరి; వారిలో ఒకని 

పేరు ఎలాద్దు, రెండవవాని పేరు మేదాదు; వారి మీదను ఆతమ్ నిలిచియుండెను; వారు 

వార్యబడినవారిలోను ఉండియు వారు గుడారమునకు వెళల్క తమ పాళెములోనే పర్వచించిరి.  

సంఖాయ్కాండము 11:27 => అపుప్డు ఒక యౌవనుడు మోషేయొదద్కు పరుగెతిత్వచిచ్ ఎలాద్దు 

మేదాదులు పాళెములో పర్వచించుచునాన్రని చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 11:28 => మోషే ఏరప్రచుకొనినవారిలో నూను కుమారుడును మోషేకు 

పరిచారకుడునైన యెహోషువ మోషే నా పర్భువా, వారిని నిషేధింపుమని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 11:29 => అందుకు మోషేనా నిమితత్ము నీకు రోషము వచెచ్నా? యెహోవా 

పర్జలందరును పర్వకత్లగునటుల్ యెహోవా తన ఆతమ్ను వారిమీద ఉంచునుగాక అని అతనితో అనెను. 

1 సమూయేలు 10:10 => వారు ఆ కొండదగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు పర్వకత్ల సమూహము అతనికి 

ఎదురుపడగా దేవుని ఆతమ్ బలముగా అతని మీదికి వచెచ్ను. అతడు వారి మధయ్ను ఉండి పర్కటన 

చేయుచుండెను. 

2 సమూయేలు 23:2 => యెహోవా ఆతమ్ నా దావ్రా పలుకుచునాన్డు ఆయన వాకుక్ నా నోట 

ఉనన్ది.  

యెషయా 59:21 => నేను వారితో చేయు నిబంధన యిది నీ మీదనునన్ నా ఆతమ్యు నేను నీ 

నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిలల్ల నోటనుండియు నీ పిలల్ల పిలల్ల నోటనుండియు 

ఈ కాలము మొదలుకొని యెలల్పుప్డును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 1:7 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను బాలుడననవదుద్; నేను నినున్ 

పంపువారందరియొదద్కు నీవు పోవలెను, నీకాజాఞ్పించిన సంగతులనిన్యు చెపప్వలెను. 

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

యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 1:9 => అపుప్డు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరుముటిట్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇదిగో నేను 

నీ నోట నా మాటలు ఉంచియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 6:11 => కావున నేను యెహోవా కోర్ధముతో నిండియునాన్ను, దానిని అణచుకొని 

అణచుకొని నేను విసికియునాన్ను, ఒకడు తపప్కుండ వీధిలోనునన్ పసిపిలల్లమీదను యౌవనుల 

గుంపుమీదను దాని కుమమ్రింపవలసి వచెచ్ను, భారాయ్ భరత్లును వయసుస్ మీరినవారును వృదుధ్లును 

పటుట్కొనబడెదరు. 

యెహెజేక్లు 3:11 => బయలుదేరి చెరలోనునన్ నీ జనులయొదద్కు పోయి యీ మాటలు 

పర్కటింపుము, వారు వినినను వినకపోయినను పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని 

చెపుప్మని ఆయన నాతో సెలవిచెచ్ను. 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

లూకా 12:12 => మీరేమి చెపప్వలసినదియు పరిశుదాధ్తమ్ ఆ గడియలోనే మీకు నేరుప్ననెను. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

1 కొరిందీయులకు 14:26 => సహోదరులారా, యిపుప్డు మీలో ఏమి జరుగుచునన్ది? మీరు కూడి 

వచుచ్నపుప్డు ఒకడు ఒక కీరత్న పాడవలెననియునాన్డు; మరియొకడు బోధింపవలెననియునాన్డు; 

మరియొకడు తనకు బయలుపరచబడినది పర్కటన చేయవలెననియునాన్డు; మరియొకడు భాషతో 

మాటలాడవలెననియునాన్డు; మరియొకడు అరథ్ము చెపప్వలెననియునాన్డు. సరే; సమసత్మును 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగుటకై జరుగనియుయ్డి. 

1 కొరిందీయులకు 14:27 => భాషతో ఎవడైనను మాటలాడితే, ఇదద్రు అవసరమైనయెడల 

ముగుగ్రికి మించకుండ, వంతులచొపుప్న మాటలాడవలెను, ఒకడు అరథ్ము చెపప్వలెను. 
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1 కొరిందీయులకు 14:28 => అరథ్ము చెపుప్వాడు లేనియెడల అతడు సంఘములో మౌనముగా 

ఉండవలెను గాని, తనతోను దేవునితోను మాటలాడుకొనవచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:29 => పర్వకత్లు ఇదద్రు ముగుగ్రు మాటలాడవచుచ్ను; తకిక్నవారు 

వివేచింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:30 => అయితే కూరుచ్నన్ మరియొకనికి ఏదైనను బయలుపరచబడినయెడల 

మొదటివాడు మౌనముగా ఉండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:31 => అందరు నేరుచ్కొనునటుల్ను అందరు హెచచ్రిక పొందునటుల్ను 

మీరందరు ఒకని తరువాత ఒకడు పర్వచింపవచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:32 => మరియు పర్వకత్ల ఆతమ్లు పర్వకత్ల సావ్ధీనములో ఉనన్వి.  

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

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

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

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  
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యెషయా 32:4 => చంచలుల మనసుస్ జాఞ్నము గర్హించును నతిత్వారి నాలుక సప్షట్ముగా 

మాటలాడును. 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

యెహెజేక్లు 47:3 => ఆ మనుషుయ్డు కొలనూలు చేతపటుట్కొని తూరుప్ మారగ్మున బయలువెళి ల్ 

వెయియ్ మూరలు కొలిచి ఆ నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ చీలమండ లోతుండెను.  

జెఫనాయ్ 3:9 => అపుప్డు జనులందరు యెహోవా నామమునుబటిట్ యేకమనసుక్లై ఆయనను 

సేవించునటుల్ నేను వారికి పవితర్మైన పెదవులనిచెచ్దను. 

మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 

మారుక్ 1:8 => నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని గాని ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లో మీకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ పర్కటించుచుండెను. 

మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

లూకా 5:10 => ఆలాగున సీమోనుతో కూడ పాలివారైన జెబెదయి కుమారులగు యాకోబును 

యోహానును (విసమ్యమొందిరి). అందుకు యేసు భయపడకుము, ఇపప్టి నుండి నీవు మనుషుయ్లను 

పటుట్వాడవై యుందువని సీమోనుతో చెపెప్ను. 
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యోహాను 1:33 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ననున్ పంపినవాడు 

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 7:4 => బహిరంగమున అంగీకరింపబడ గోరువాడెవడును తన పని రహసయ్మున 

జరిగింపడు. నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునన్యెడల నినున్ నీవే లోకమునకు కనబరచుకొనుమని 

చెపిప్రి.  

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:3 => మరియు అగిన్జావ్లలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినటుట్గా వారికి 

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

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

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్నుగూరిచ్న సాక్షయ్ము మీలో సిథ్రపరచబడినందున ఆయనయందు 

మీరు పర్తి విషయములోను,  
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1 కొరిందీయులకు 2:13 => మనుషయ్జాఞ్నము నేరుప్ మాటలతో గాక ఆతమ్ సంబంధమైన 

సంగతులను ఆతమ్ సంబంధమైన సంగతులతో సరిచూచుచు, ఆతమ్ నేరుప్ మాటలతో వీటినిగూరిచ్యే 

మేము బోధించుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

వచనము 8 

మనలో పర్తివాడు తాను పుటిట్న దేశపు భాషతో వీరు మాటలాడుట మనము వినుచునాన్మే; ఇదేమి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27 => అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై 

ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

నిరగ్మకాండము 23:16 => నీవు పొలములో వితిత్న నీ వయ్వసాయముల తొలిపంట యొకక్ 

కోతపండుగను, పొలములోనుండి నీ వయ్వసాయ ఫలములను నీవు కూరుచ్కొనిన తరువాత 

సంవతస్రాంతమందు ఫలసంగర్హపు పండుగను ఆచరింపవలెను. 

యెషయా 66:18 => వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ 

జనములను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సమకూరెచ్దను వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు.  

జెకరాయ్ 8:18 => మరియు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

లూకా 24:18 => వారిలో కెల్యొపా అనువాడు యెరూషలేములో బస చేయుచుండి, యీ 

దినములలో అకక్డ జరిగిన సంగతులు నీవొకడవే యెరుగవా? అని ఆయనను అడిగెను. 

యోహాను 12:20 => ఆ పండుగలో ఆరాధింప వచిచ్నవారిలో కొందరు గీర్సుదేశసుథ్లు ఉండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళి ల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:12 => అంతట ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న భకిత్పరుడును, అకక్డ 

కాపురమునన్ యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నిలిచి 

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

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:25 => నేడు నేను నీవలని భయము నీవలని వెరపు ఆకాశము 

కిర్ందనునన్ సమసత్ దేశములవారికిని పుటిట్ంప మొదలుపెటుట్చునాన్ను. వారు నినున్గూరిచ్న 

సమాచారము విని నీయెదుట వణకి మనోవేదన నొందుదురు. 

మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 
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కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

ఎసేత్రు 1:22 => పర్తి పురుషుడు తన యింటిలో అధికారిగా నుండవలెననియు, పర్తి పురుషుడు తన 

సవ్భాష ననుసరించి తన యింటివారితో మాటలాడవలెననియు ఆజఞ్ ఇచిచ్, పర్తి సంసాథ్నమునకు దాని 

వార్త పర్కారముగాను, పర్తి జనమునకు దాని భాష పర్కారముగాను రాజు తన సకలమైన 

సంసాథ్నములకు దానినిగూరిచ్న తాకీదులు పంపించెను. 

యెషయా 33:13 => దూరసుథ్లారా, ఆలకించుడి నేను చేసినదాని చూడుడి సమీపసుథ్లారా, నా 

పరాకర్మమును తెలిసికొనుడి. 

యెషయా 52:10 => సమసత్ జనముల కనున్లయెదుట యెహోవా తన పరిశుదధ్ బాహువును 

బయలుపరచియునాన్డు. భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుని రక్షణ చూచెదరు.  

యెహెజేక్లు 26:2 => నరపుతుర్డా, యెరూషలేమునుగూరిచ్ ఆహా జనములకు దావ్రముగానునన్ 

పటట్ణము పడగొటట్బడెను, అది నావశమాయెను, అది పాడైపోయినందున నేను పరిపూరణ్ము 

నొందితిని అని తూరు చెపెప్ను గనుక 

యెహెజేక్లు 36:38 => నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ పర్తిషిఠ్తములగు 

గొఱఱ్లంత విసాత్రముగాను, నియామక దినములలో యెరూషలేమునకు వచుచ్ గొఱఱ్లంత 

విసాత్రముగాను వారి పటట్ణములయందు మనుషుయ్లు గుంపులు గుంపులుగా విసత్రించునటుల్ నేను 

చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 47:22 => మీరు చీటుల్వేసి మీకును మీలో నివసించి పిలల్లుకనిన పరదేశులకును 

సావ్సథ్య్ములను విభజించునపుప్డు ఇశార్యేలీయులలో దేశమందు పుటిట్నవారినిగా ఆ పరదేశులను 

మీరు ఎంచవలెను, ఇశార్యేలు గోతిర్కులతో పాటు తామును సావ్సథ్య్ము నొందునటుల్ మీవలె వారును 

చీటుల్ వేయవలెను. 

Page  of 163 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 

యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

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

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 

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

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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

వచనము 9 

పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ 

ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:11 => వాడు పేతురును యోహానును పటుట్కొనియుండగా, పర్జలందరు 

విసమ్యమొంది సొలొమోనుదను మంటపములో ఉనన్ వారియొదద్కు గుంపుగా పరుగెతిత్వచిచ్రి. 

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

మరియు ఎదిరించువారు అనేకులునాన్రు గనుక పెంతెకొసుత్ వరకు ఎఫెసులో నిలిచియుందును.  

2 కొరిందీయులకు 2:12 => కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుటకు నేను తోర్యకు వచిచ్నపుప్డు, 

పర్భువునందు నాకు మంచి సమయము పార్పిత్ంచియుండగా సహోదరుడైన తీతు నాకు కనబడనందున 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 
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ఆదికాండము 11:1 => భూమియందంతట ఒకక్ భాషయు ఒకక్ పలుకును ఉండెను. 

దానియేలు 3:27 => అధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును రాజుయొకక్ పర్ధాన 

మంతుర్లును కూడి వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లను పరీకిష్ంచి, వారి శరీరములకు అగిన్ యేహాని 

చేయకుండుటయు, వారి తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను కాలిపోకుండుటయు, వారి వసత్రములు 

చెడిపోకుండుటయు, అగిన్ వాసనయైనను వారి దేహములకు తగలకుండుటయు చూచిరి. 

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

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 

మారుక్ 2:1 => కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట ఆయన మరల కపెరన్హూములోనికి వచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 14:22 => కాబటిట్ భాషలు విశావ్సులకు కాదు అవిశావ్సులకే 

సూచకమైయునన్వి. పర్వచించుట అవిశావ్సులకు కాదు విశావ్సులకే సూచకమైయునన్ది. 

వచనము 10 

కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, రోమానుండి పరవాసులుగా 

వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:12 => అందరు విభార్ంతినొంది యెటుతోచక యిదేమగునో అని ఒకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10 => శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు 

కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:11 => జనసమూహములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ 

భాషలో --దేవతలు మనుషయ్రూపము తాలిచ్ మనయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్రని కేకలువేసి, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:12 => బరన్బాకు దుయ్పతి అనియు, పౌలు ముఖయ్పర్సంగి యైనందున 

అతనికి హెరేమ్ అనియు పేరుపెటిట్రి. 

మారుక్ 1:27 => అందరును విసమ్యమొంది ఇదేమిటో? యిది కొర్తత్ బోధగా ఉనన్దే; ఈయన 

అధికారముతో అపవితార్తమ్లకును ఆజాఞ్పింపగా అవి ఆయనకు లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 2:12 => తక్షణమే వాడు లేచి, పరుపెతిత్కొని, వారందరియెదుట నడచిపోయెను గనుక, 

వారందరు విభార్ంతినొంది మనమీలాటి కారయ్ములను ఎనన్డును చూడలేదని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

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

చూచుచునాన్రు? మీయొదద్నుండి పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా 

పరలోకమునకు వెళుల్ట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగివచుచ్నని వారితో చెపిప్రి 

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

సహోదరుడైన అందెర్య అను ఇదద్రు సహోదరులు సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు 

జాలరులు. 

మతత్యి 4:19 => ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ 

జాలరులనుగాచేతునని వారితో చెపెప్ను; 

మతత్యి 4:20 => వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 4:21 => ఆయన అకక్డనుండి వెళి ల్ జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన 

యోహాను అను మరి యిదద్రు సహోదరులు తమ తండిర్యైన జెబెదయియొదద్ దోనెలో తమ వలలు 

బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను. 

మతత్యి 4:22 => వంటనే వారు తమ దోనెను తమ తండిర్ని విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 21:11 => జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు పర్వకత్యైన యేసు అని 

చెపిప్రి. 
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యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

1 సమూయేలు 10:11 => పూరవ్ము అతని నెరిగినవారందరు అతడు పర్వకత్లతో కూడనుండి 

పర్కటించుట చూచి కీషు కుమారునికి సంభవించినదేమిటి? సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? అని 

ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనగా 

మారుక్ 7:37 => ఈయన సమసత్మును బాగుగా చేసియునాన్డు; చెవిటివారు వినునటుల్గాను 

మూగవారు మాటలాడునటుల్గాను చేయుచునాన్డని చెపుప్కొని అపరిమితముగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 14:70 => అతడు మరల నేను కాననెను. కొంతసేపైన తరువాత దగగ్ర నిలిచియునన్వారు 

మరల పేతురును చూచి నిజముగా నీవు వారిలో ఒకడవు; నీవు గలిలయుడవు గదా అనిరి. 

యోహాను 7:15 => యూదులు అందుకు ఆశచ్రయ్పడి చదువుకొనని ఇతనికి ఈ పాండితయ్మెటుల్ 

వచెచ్నని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

వచనము 11 

కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను 

వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

1 సమూయేలు 10:11 => పూరవ్ము అతని నెరిగినవారందరు అతడు పర్వకత్లతో కూడనుండి 

పర్కటించుట చూచి కీషు కుమారునికి సంభవించినదేమిటి? సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? అని 

ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనగా 

కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 

1 కొరిందీయులకు 12:28 => మరియు దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొసత్లులుగాను, 

పిమమ్ట కొందరిని పర్వకత్లుగాను, పిమమ్ట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమమ్ట కొందరిని 
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అదుభ్తములు చేయువారినిగాను, తరువాత కొందరిని సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, 

కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని పర్భుతవ్ములు చేయువారినిగాను, కొందరిని 

నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.  

వచనము 12 

అందరు విభార్ంతినొంది యెటుతోచక యిదేమగునో అని ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

2 రాజులు 17:6 => హోషేయ యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు అషూష్రు రాజు షోమోర్ను 

పటట్ణమును పటుట్కొని ఇశార్యేలువారిని అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోయి. గోజానునది 

దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను సథ్లములందును మాదీయుల పటట్ణములలోను వారిని ఉంచెను. 

ఎజార్ 6:2 => మాదీయుల పర్దేశమందు ఎగబ్తానా యను పురములో ఒక గర్ంథము దొరికెను. 

దానిలో వార్యబడియునన్ యీ సంగతి కనబడెను. 

దానియేలు 8:20 => నీవు చూచిన రెండు కొముమ్లుగల ఆ పొటే ట్లునన్దే, అది మాదీయుల 

యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు రాజులను సూచించుచునన్ది. 

ఆదికాండము 10:22 => షేము కుమారులు ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరామనువారు. 

ఆదికాండము 14:1 => షీనారు రాజైన అమార్పేలు, ఎలాల్సరు రాజైన అరోయ్కు, ఏలాము రాజైన 

కదొరాల్యోమెరు, గోయీయుల రాజైన తిదాలు అనువారి దినములలో 

యెషయా 11:11 => ఆ దినమున శేషించు తన పర్జల శేషమును అషూష్రులోనుండియు 

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

యెషయా 21:2 => కఠినమైనవాటిని చూపుచునన్ దరశ్నము నాకు అనుగర్హింపబడియునన్ది. 

మోసముచేయువారు మోసము చేయుదురు దోచుకొనువారు దోచుకొందురు ఏలామూ , 

బయలుదేరుము మాదాయ్, ముటట్డివేయుము వారి నిటూ ట్రప్ంతయు మానిప్ంచుచునాన్ను.  
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దానియేలు 8:2 => నేను దరశ్నము చూచుచుంటిని. చూచుచునన్పుప్డు నేను ఏలామను పర్దేశ 

సంబంధమగు షూషనను పటట్ణపు నగరులో ఉండగా దరశ్నము నాకు కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:4 => ఏలయనగా మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

అనన్పానములు తీసికొని మిముమ్ను ఎదురొక్నరాక, నినున్ శపించుటకు బహుమానమునిచిచ్ నదుల 

యరాములోని పెతోరులోనుండి నీకు విరోధముగా బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలిపించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 3:8 => అందునుగూరిచ్ యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద మండగా 

ఆయన అరామన్హరాయిముయొకక్ రాజైన కూషనిర్షాతాయిము చేతులకు దాసులగుటకై వారిని 

అమిమ్వేసెను . ఇశార్యేలీయులు ఎనిమిది సంవతస్ రములు కూషనిర్షాతాయిమునకు 

దాసులుగానుండిరి 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము 

పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, 

సిరియా మయకానుండియు సోబానుండియు రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల 

వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు కుదురుచ్కొనిరి. 

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

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:2 => యూదులందరు రోమా విడిచి వెళి ల్పోవలెనని కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ 

ఆజాఞ్పించినందున, వారు ఇటలీనుండి కొర్తత్గా వచిచ్నవారు. 

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

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

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

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

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

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

సేన్హితులైయుండి అతని యొదద్కు వరత్మానము పంపి నీవు నాటకశాలలోనికి వెళల్వదద్ని అతని 

వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:16 => సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని 

పౌలు తవ్రపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును 

దాటిపోవలెనని నిశచ్యించుకొని యుండెను. 

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

ఆసియలో కాలుపెటిట్న దినమునుండి, ఎలల్కాలము మీ మధయ్ ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే 

యెరుగుదురు. 

2 తిమోతి 1:15 => ఆసియలోని వారందరు ననున్ విడిచిపోయిరను సంగతి నీవెరుగుదువు; వారిలో 

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

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

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

సారీ ద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

ఎజార్ 4:9 => అంతట మంతిర్యగు రెహూమును లేఖకుడగు షివుష్యియు వారి పక్షముగానునన్ 

తకిక్నవారైన దీనాయీయులును అపరస్తాక్యుయ్లును టరెప్లాయేలును అపారాస్యులును 

అరెక్వాయులును బబులోనువారును షూషనాక్యులును దెహావేయులును ఏలామీయులును 

యిరిమ్యా 49:34 => యూదారాజైన సిదిక్యా యేలుబడి ఆరంభములో యెహోవా వాకుక్ 

పర్వకత్యైన యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై ఏలామునుగూరిచ్  

వచనము 13 

కొందరైతే వీరు కొర్తత్ మదయ్ముతో నిండియునాన్రని అపహాసయ్ము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

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

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:13 => తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ 

పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:24 => తరువాత పిసిదియ దేశమంతట సంచరించి పంఫూలియకు 

వచిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:38 => అయితే పౌలు, పంఫూలియలో పనికొరకు తమతోకూడ రాక 

తముమ్ను విడిచిన వానిని వెంటబెటుట్కొని పోవుట యుకత్ము కాదని తలంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:5 => మరియు కిలికియకును పంఫూలియకును ఎదురుగా ఉనన్ 

సముదర్ము దాటి లుకియలో ఉనన్ మూరకు చేరితివిు. 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

యెషయా 19:23 => ఆ దినమున ఐగుపుత్నుండి అషూష్రుకు రాజమారగ్మేరప్డును అషూష్రీయులు 

ఐగుపుత్నకును ఐగుపీత్యులు అషూష్రునకును వచుచ్చు పోవుచునుందురు ఐగుపీత్యులును 

అషూష్రీయులును యెహోవాను సేవించెదరు. 

యెషయా 19:24 => ఆ దినమున ఐగుపుత్ అషూష్రీయులతోకూడ ఇశార్యేలు మూడవ జనమై 

భూమిమీద ఆశీరావ్ద కారణముగ నుండును. 

యెషయా 19:25 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నా జనమైన ఐగుపీత్యులారా, నాచేతుల 

పనియైన అషూష్రీయులారా, నా సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఆశీరవ్దింపబడుదురని చెపిప్ 

వారిని ఆశీరవ్దించును. 

యిరిమ్యా 9:26 => ఐగుపీత్యులను యూదావారిని ఎదోమీయులను అమోమ్నీయులను 

మోయాబీయులను గడడ్పు పర్కక్లను కతిత్రించుకొను అరణయ్ నివాసులైన వారినందరిని నేను 

శికిష్ంచెదను, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 11:1 => ఇశార్యేలు బాలుడై యుండగా నేను అతనియెడల పేర్మగలిగి నా కుమారుని 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి పిలిచితిని. 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళి ల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 
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యిరిమ్యా 46:9 => గుఱఱ్ములారా, యెగురుడి; రథములారా, రేగుడి బలాఢుయ్లారా, బయలుదేరుడి 

డాళుల్ పటుట్కొను కూషీయులును పూతీయులును విలుకాండైరన లూదీయులును బయలుదేరవలెను. 

యెహెజేక్లు 30:5 => కూషీయులును పూతీయులును లూదీయులును కూబీయులును నిబంధన 

దేశపువారును మిశిర్త జనులందరును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

దానియేలు 11:43 => అతడు విలువగల సమసత్ బంగారు వెండి వసుత్వులను ఐగుపుత్ యొకక్ 

విలువగల వసుత్వులనిన్టిని వశపరచుకొని, లుబీయులను కూషీయులను తనకు పాదసేవకులుగా 

చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

మారుక్ 15:21 => కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు పలెల్టూరినుండి వచిచ్ ఆ మారగ్మున 

పోవుచుండగా, ఆయన సిలువను మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:2 => యూదులందరు రోమా విడిచి వెళి ల్పోవలెనని కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ 

ఆజాఞ్పించినందున, వారు ఇటలీనుండి కొర్తత్గా వచిచ్నవారు. 

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

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:15 => అకక్డనుండి సహోదరులు మా సంగతి విని అపీప్యా సంతపేట 

వరకును తిర్సతర్ములవరకును మముమ్ను ఎదురొక్నుటకు వచిచ్రి. పౌలు వారిని చూచి దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

రోమీయులకు 1:15 => కాగా నావలననైనంతమటుట్కు రోమాలోని మీకును సువారత్ పర్కటించుటకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

2 తిమోతి 1:17 => అతడు రోమాకు వచిచ్నపుప్డు నా సంకెళల్నుగూరిచ్ సిగుగ్పడక శర్దధ్గా ననున్ 

వెదకి, కనుగొని, అనేక పరాయ్యములు ఆదరించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:43 => సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు 

యూదులును, భకిత్పరులైన యూదమత పర్విషుట్లును, పౌలును బరన్బాను వెంబడించిరి. వీరు వారితో 

మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచచ్రించిరి. 

ఎసేత్రు 8:17 => రాజు చేసిన తీరామ్నమును అతని చటట్మును వచిచ్న పర్తి సంసాథ్నమందును పర్తి 

పటట్ణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోషమును కలిగెను, అది శుభదినమని విందు 

చేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో యూదులయెడల భయము కలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల 

మతము అవలంబించిరి. 

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

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 
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జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

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

2 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => మరియు నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని అనుయ్లు 

నీ ఘనమైన నామమునుగూరిచ్యు, నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు, చాచిన చేతులనుగూరిచ్యు 

వినినవారై, దూరదేశమునుండి వచిచ్ ఈ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినపుడు 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:3 => అతనితో కూడ ఐగుపుత్నుండి వచిచ్న లూబీయులు సుకీక్యులు 

కూషీయులు అనువారు లెకక్కు మించియుండిరి. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

లూకా 23:26 => వారాయనను తీసికొనిపోవుచుండగా పలెల్టూరినుండి వచుచ్చునన్ కురేనీయుడైన 

సీమోనను ఒకని పటుట్కొని, యేసువెంట సిలువను మోయుటకు అతనిమీద దానిని పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

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

వచనము 14 

అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితో కూడ లేచి నిలిచి బిగగ్రగా వారితో ఇటల్నెను యూదయ 

మనుషుయ్లారా, యెరూషలేములో కాపురమునన్ సమసత్జనులారా, యిది మీకు తెలియుగాక, చెవియొగిగ్ 

నా మాటలు వినుడి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:7 => అనేక దినములు మెలల్గా నడచి, యెంతో కషట్పడి కీన్దుకు 

ఎదురుగా వచిచ్నపుప్డు గాలి మముమ్ను పోనియయ్కునన్ందున కేర్తు చాటున సలోమ్నే దరిని ఓడ 

నడిపించితివిు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:12 => మరియు శీతకాలము గడుపుటకు ఆ రేవు అనుకూలమైనది 

కానందున అకక్డనుండి బయలుదేరి యొకవేళ శకయ్మైతే ఫీనికుస్నకుచేరి అకక్డ శీతకాలము 

గడపవలెనని యెకుక్వమంది ఆలోచన చెపిప్రి. అది నైఋతి వాయవయ్దికుక్ల తటుట్ననునన్ 

కేర్తురేవైయునన్ది. 

తీతుకు 1:5 => నేను నీ కాజాఞ్పించిన పర్కారము నీవు లోపముగా ఉనన్వాటిని దిదిద్, పర్తి 

పటట్ణములోను పెదద్లను నియమించు నిమితత్మే నేను కేర్తులో నినున్ విడిచి వచిచ్తిని. 

తీతుకు 1:12 => వారిలో ఒకడు, అనగా వారి సొంత పర్వకత్లలో ఒకడు ఇటల్నెను కేర్తీయులు 

ఎలల్పుప్డు అబదిధ్కులును, దుషట్మృగములును, సోమరులగు తిండిపోతులునై యునాన్రు. 

1 రాజులు 10:15 => ఇదియు గాక గంధవరగ్ములు మొదలైనవి వరత్కుల యొదద్నుండియు అరబి 

రాజుల యొదద్నుండియు దేశాధికారుల యొదద్నుండియు అతనికి చాలా వచుచ్చుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => ఫిలిషీత్యులలో కొందరు యెహోషాపాతునకు పనున్ను 

కానుకలను ఇచుచ్చు వచిచ్రి; అరబీయులును అతనికి ఏడువేల ఏడు వందల గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను ఏడువేల 

ఏడు వందల మేకపోతులను తెచుచ్చు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:7 => ఫిలిషీత్యులతోను గూరబ్యలులో నివసించిన అరబీయులతోను 

మెహూనీయులతోను అతడు యుదధ్ము చేయగా దేవుడు అతనికి సహాయము చేసెను. 

యెషయా 13:20 => అది మరెనన్డును నివాససథ్లముగానుండదు తరతరములకు దానిలో ఎవడును 

కాపురముండడు అరబీయులలో ఒకడైనను అకక్డ తన గుడారము వేయడు గొఱఱ్ల కాపరులు తమ 

మందలను అకక్డ పరుండనియయ్రు  

యెషయా 21:13 => అరేబియానుగూరిచ్న దేవోకిత్ దెదానీయులైన సారథ్వాహులారా, 

సాయంకాలమున మీరు అరబి యెడారిలో దిగవలెను. 
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యిరిమ్యా 3:2 => చెటుల్లేని కొండపర్దేశమువైపు నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; నీతో ఒకడు శయనింపని 

సథ్లమెకక్డ ఉనన్ది? ఎడారి మారగ్మున అరబిదేశసుథ్డు కాచియుండునటుల్గా నీవు వారికొరకు 

తోర్వలలో కూరుచ్ండియునాన్వు; నీ వయ్భిచారములచేతను నీ దుషాక్రయ్ములచేతను నీవు దేశమును 

అపవితర్పరచుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 25:24 => అరబిదేశపు రాజులందరును అరణయ్ములో నివసించు మిశిర్తజనముల 

రాజులందరును 

గలతీయులకు 1:17 => నాకంటె ముందుగా అపొసత్లులైన వారియొదద్కు యెరూషలేమునకైనను 

వెళల్ను లేదు గాని వెంటనే అరేబియా దేశములోనికి వెళి ల్తిని; పిమమ్ట దమసుక్ పటట్ణమునకు తిరిగి 

వచిచ్తిని. 

గలతీయులకు 4:25 => ఈ హాగరు అనునది అరేబియా దేశములో ఉనన్ సీనాయి కొండయే. 

పర్సుత్తమందునన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ దాసయ్మందునన్ది గనుక ఆ నిబంధన దానికి 

దీటయియునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

యోబు 9:10 => ఎవడును తెలిసికొనలేని మహతత్యిన కారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

ఆయన చేయుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 26:7 => అచచ్ట కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంతును. నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను వివరింతును. 

కీరత్నలు 40:5 => యెహోవా నా దేవా, నీవు మాయెడల జరిగించిన ఆశచ్రయ్కిర్యలును మాయెడల 

నీకునన్ తలంపులును బహు విసాత్రములు. వాటిని వివరించి చెపెప్దననుకొంటినా అవి లెకక్కు 

మించియునన్వి నీకు సాటియైనవాడొకడును లేడు.  

కీరత్నలు 71:17 => దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే వచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 77:11 => యెహోవా చేసిన కారయ్ములను, పూరవ్ము జరిగిన నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొందును 
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కీరత్నలు 78:4 => యెహోవా సోత్తార్రహ్కిర్యలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను దాచకుండ వాటిని వారి పిలల్లకు మేము చెపెప్దము. 

కీరత్నలు 89:5 => యెహోవా, ఆకాశవైశాలయ్ము నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను సుత్తించుచునన్ది 

పరిశుదధ్దూతల సమాజములో నీ విశావ్సయ్తనుబటిట్ నీకు సుత్తులు కలుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 96:3 => అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి సమసత్ జనములలో ఆయన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను పర్చురించుడి 

కీరత్నలు 107:8 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక 

కీరత్నలు 107:15 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

కీరత్నలు 107:21 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

కీరత్నలు 111:4 => ఆయన తన ఆశచ్రయ్కారయ్ములకు జాఞ్పకారథ్ సూచనను నియమించియునాన్డు. 

యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరు ణ్డు  

కీరత్నలు 136:4 => ఆయన ఒకక్డే మహాశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

యెషయా 25:1 => యెహోవా, నీవే నా దేవుడవు నేను నినున్ హెచిచ్ంచెదను నీ నామమును 

సుత్తించెదను నీవు అదుభ్తములు చేసితివి, సతయ్సవ్భావము ననుసరించి నీవు పూరవ్కాలమున చేసిన నీ 

ఆలోచనలు నెరవేరిచ్తివి 

యెషయా 28:29 => జనులు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేత దాని నేరుచ్కొందురు. 

ఆశచ్రయ్మైన ఆలోచనశకిత్యు అధిక బుదిధ్యు అనుగర్హించువాడు ఆయనే  

దానియేలు 4:2 => మహోనన్తుడగు దేవుడు నాయెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను 

మీకు తెలియజేయుటకు నాకు మనసుస్ కలిగెను. 
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దానియేలు 4:3 => ఆయన సూచక కిర్యలు ఎంతో బర్హామ్ండమైనవి; ఆయన అదుభ్తములు ఎంతో 

ఘనమైనవి, ఆయన రాజయ్ము శాశవ్త రాజయ్ము; ఆయన ఆధిపతయ్ము తరతరములు నిలుచుచునన్ది. 

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

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

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 12:28 => మరియు దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొసత్లులుగాను, 

పిమమ్ట కొందరిని పర్వకత్లుగాను, పిమమ్ట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమమ్ట కొందరిని 

అదుభ్తములు చేయువారినిగాను, తరువాత కొందరిని సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, 

కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని పర్భుతవ్ములు చేయువారినిగాను, కొందరిని 

నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.  

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

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

కీరత్నలు 119:27 => నీ ఉపదేశమారగ్మును నాకు బోధపరచుము. నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

ధాయ్నించెదను. 

పరమగీతము 7:9 => నీ నోరు శేర్షట్ దార్కాష్రసమువలె నునన్ది ఆ శేర్షఠ్ దార్కాష్రసము నా పిర్యునికి 

మధుర పానీయము అది నిదిర్తుల యధరములు ఆడజేయును. 

యెహెజేక్లు 27:21 => అరబీయులును కేదారు అధిపతులందరును నీతో వరత్కము చేయుదురు, 

వారు గొఱఱ్పిలల్లను పొటే ట్ళల్ను మేకలను ఇచిచ్ నీ సరకులు కొనుకొక్ందురు, వీటినిచిచ్ వారు నీతో 

వరత్కము చేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:3 => మరియు అగిన్జావ్లలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినటుట్గా వారికి 

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

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

ఘనపరచుచుండగా వినిరి. 

వచనము 15 

మీరు ఊహించునటుట్ వీరు మతుత్లు కారు, పొర్దుద్బొడిచి జామయిన కాలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:20 => కొనిన్ కొర్తత్సంగతులు మా చెవులకు వినిపించుచునాన్వు గనుక 

వీటి భావమేమో మేము తెలిసికొనగోరుచునాన్మని చెపిప్రి. 

లూకా 15:26 => దాసులలో ఒకని పిలిచి ఇవి ఏమిటని అడుగగా 

లూకా 18:36 => జనసమూహము దాటిపోవుచునన్టుట్ వాడు చపుప్డు విని ఇది ఏమని అడుగగా 

మారుక్ 12:11 => ఇది పర్భువువలననే కలిగెను ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను లేఖనము 

మీరు చదువలేదా? అని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:7 => అంతట అందరు విభార్ంతినొంది ఆశచ్రయ్పడి ఇదిగో 

మాటలాడుచునన్ వీరందరు గలిలయులు కారా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10 => శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు 

కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

వచనము 16 

యోవేలు పర్వకత్ దావ్రా చెపప్బడిన సంగతి యిదే, ఏమనగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:15 => మీరు ఊహించునటుట్ వీరు మతుత్లు కారు, పొర్దుద్బొడిచి 

జామయిన కాలేదు. 

1 సమూయేలు 1:14 => ఎంతవరకు నీవు మతుత్రాలవై యుందువు? నీవు దార్కాష్రసమును 

నీయొదద్నుండి తీసివేయుమని చెపప్గా 

యోబు 32:19 => నా మనసుస్ తెరువబడని దార్కాష్రసపు తితిత్వలె నునన్ది కొర్తత్ తితుత్లవలె అది 

పగిలిపోవుటకు సిదధ్ముగా నునన్ది. 

పరమగీతము 7:9 => నీ నోరు శేర్షట్ దార్కాష్రసమువలె నునన్ది ఆ శేర్షఠ్ దార్కాష్రసము నా పిర్యునికి 

మధుర పానీయము అది నిదిర్తుల యధరములు ఆడజేయును. 

యెషయా 25:6 => ఈ పరవ్తముమీద సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సమసత్జనముల 

నిమితత్ము కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీదనునన్ దార్కాష్రసముతో విందుచేయును 

మూలుగుగల కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీది నిరమ్లమైన దార్కాష్రసముతో విందుచేయును.  

జెకరాయ్ 9:15 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వారిని కాపాడును గనుక వారు భకిష్ంచుచు, 

వడిసెల రాళల్ను అణగదొర్కుక్చు తార్గుచు, దార్కాష్రసము తార్గువారి వలె బొబబ్లిడుచు, బలిపశురకత్ 

పాతర్లును బలిపీఠపు మూలలును నిండునటుల్ రకత్ముతో నిండియుందురు. 

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 
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జెకరాయ్ 10:7 => ఎఫార్యిమువారు బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస పానము చేయువారు 

సంతోషించునటుల్ వారు మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడడ్లు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, 

యెహోవానుబటిట్ వారు హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరు ణ్లై యుండుడి. 

1 సమూయేలు 1:13 => ఆమె పెదవులు మాతర్ము కదలుచుండి ఆమె సవ్రము వినబడక యుండెను 

గనుక ఏలీ ఆమె మతుత్రాలై యునన్దనుకొని 

2 సమూయేలు 6:16 => యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా, సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి, యెహోవా సనిన్ధిని గంతులువేయుచు నాటయ్మాడుచు నునన్ దావీదును 

కనుగొని, తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:29 => యెహోవా నిబంధన మందసము దావీదుపురములోనికి రాగా 

సౌలు కుమారెత్యైన మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి రాజైన దావీదు నాటయ్మాడుటయు 

వాయించుటయు కనుగొని తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళి ల్రి. 

లూకా 7:33 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను, రొటెట్ తినకయు దార్కాష్రసము తార్గకయు వచెచ్ను గనుక 

వీడు దయయ్ము పటిట్నవాడని మీరనుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 
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1 కొరిందీయులకు 14:23 => సంఘమంతయు ఏకముగా కూడి అందరు భాషలతో 

మాటలాడుచుండగా, ఉపదేశము పొందనివారైనను అవిశావ్సులైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, మీరు 

వెఱిఱ్మాటలాడుచునాన్రని అనుకొందురు కదా? 

వచనము 17 

అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ 

కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:26 => అంతట వారు వీరినిగూరిచ్ చీటుల్వేయగా మతీత్య పేరట చీటి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పదునొకండుమంది అపొసత్లులతో కూడ లెకిక్ంపబడెను. 

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యెషయా 52:8 => ఆలకించుము నీ కావలివారు పలుకుచునాన్రు కూడుకొని బిగగ్రగా 

పాడుచునాన్రు యెహోవా సీయోనును మరల రపిప్ంచగా వారు కనున్లార చూచుచునాన్రు.  

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

హోషేయ 8:1 => బాకా నీ నోటను ఉంచి ఊదుము, జనులు నా నిబంధన నతికర్మించి నా 

ధరమ్శాసత్రమును మీరియునాన్రు గనుక పకిష్రాజు వార్లినటుట్ శతుర్వు యెహోవా మందిరమునకు 

వచుచ్నని పర్కటింపుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:35 => ఇశార్యేలీయులారా, యీ మనుషుయ్ల విషయమై మీరేమి 

చేయబోవుచునాన్రో జాగర్తత్ సుమండి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:9 => మరియు మోషేయు యాజకులైన లేవీయులును 

ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నిరి ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఊరకొని ఆలకించుడి. 

సామెతలు 8:32 => కావున పిలల్లారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మారగ్ముల ననుసరించువారు 

ధనుయ్లు 

యెషయా 51:1 => నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను వెదకుచు నుండువారలారా, నా మాట 

వినుడి మీరు ఏ బండనుండి చెకక్బడితిరో దాని ఆలోచించుడి మీరు ఏ గుంటనుండి తవవ్బడితిరో దాని 

ఆలోచించుడి  

యెషయా 51:4 => నా పర్జలారా, నా మాట ఆలకించుడి నా జనులారా, నాకు చెవియొగిగ్ వినుడి. 

ఉపదేశము నాయొదద్నుండి బయలుదేరును జనములకు వెలుగు కలుగునటుల్గా నా విధిని 

నియమింతును.  

యెషయా 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 
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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.  

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

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

మతత్యి 16:19 => పరలోకరాజయ్ము యొకక్ తాళపుచెవులు నీకిచెచ్దను, నీవు భూలోకమందు దేని 

బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విపుప్దువో అది 

పరలోకమందును విపప్బడునని అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:3 => వినుడి; ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

యోహాను 7:3 => ఆయన సహోదరులు ఆయనను చూచి నీవు చేయుచునన్ కిర్యలు నీ శిషుయ్లును 

చూచునటుల్ ఈ సథ్లము విడిచి యూదయకు వెళుల్ము. 

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

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

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

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:3 => ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ 

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  

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

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:13 => వారు చాలించిన తరువాత యాకోబు ఇటల్నెను సహోదరులారా, 

నా మాట ఆలకించుడి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

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

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

వచనము 18 

ఆ దినములలో నా దాసులమీదను నా దాసురాండర్మీదను నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక వారు 

పర్వచించెదరు.  

1 సమూయేలు 1:15 => హనాన్ అది కాదు, నా యేలినవాడా, నేను మనోధుఃఖము గలదాననై 

యునాన్ను; నేను దార్కాష్రసమునైనను మదయ్మునైనను పానము చేయలేదు గాని నా ఆతమ్ను యెహోవా 

సనిన్ధిని కుమమ్రించుకొనుచునాన్ను. 

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

నిలిచియునన్ మరికొందరిని చూచి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:5 => మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యునాన్రు; 

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 
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యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

మారుక్ 15:25 => ఆయనను సిలువ వేసినపుప్డు పగలు తొమిమ్ది గంటలాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:13 => కొందరైతే వీరు కొర్తత్ మదయ్ముతో నిండియునాన్రని అపహాసయ్ము 

చేసిరి. 

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. 

వచనము 19 

పైన ఆకాశమందు మహతాక్రయ్ములను కిర్ంద భూమిమీద సూచక కిర్యలను రకత్మును అగిన్ని 

పొగఆవిరిని కలుగజేసెదను. 

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

యోవేలు 2:29 => ఆ దినములలో నేను పనివారిమీదను పనికతెత్లమీదను నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రింతును. 

యోవేలు 2:30 => మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహతాక్రయ్ములను, అనగా 

రకత్మును అగిన్ని ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 

యోవేలు 2:31 => యెహోవాయొకక్ భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూరుయ్డు 

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 
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యోవేలు 2:32 => యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను 

తపిప్ంచుకొనిన వారుందురు, శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు కనబడుదురు. ఆ దినమున 

యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయనకు పార్రథ్నచేయు వారందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

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

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

దానిని నెరవేరుత్నని మీరు తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యోవేలు 1:1 => పెతూయేలు కూమారుడైన యోవేలునకు పర్తయ్క్షమైన యోహోవా వాకుక్ 

లూకా 4:21 => సమాజ మందిరములో నునన్వారందరు ఆయనను తేరిచూడగా, ఆయన నేడు మీ 

వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినదని వారితో చెపప్సాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:5 => యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్ము ఇచెచ్ను గాని కొదిద్ దినములలోగా 

మీరు పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందెదరనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

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

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

వచనము 20 

పర్భువు పర్తయ్క్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుపు సూరుయ్డు చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను 

మారుదురు.  
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ఆదికాండము 49:1 => యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిటల్నెను. మీరు కూడి రండి, 

అంతయ్ దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

దానియేలు 10:14 => ఈ దరశ్నపు సంగతి ఇంక అనేకదినముల వరకు జరుగదు; అయితే 

దినముల అంతమందు నీ జనమునకు సంభవింపబోవు ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయ వచిచ్తినని 

అతడు నాతో చెపెప్ను. 

హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

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

చొపుప్న నడుచుకొనుచు, 

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

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  
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కీరత్నలు 72:6 => గడిడ్కోసిన బీటిమీద కురియు వానవలెను భూమిని తడుపు మంచి వరష్మువలెను 

అతడు విజయము చేయును. 

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

యెషయా 32:15 => అవి అడవిగాడిదలకు ఇషట్మైనచోటుల్గాను మందలు మేయు భూమిగాను 

ఉండును అరణయ్ము ఫలభరితమైన భూమిగాను ఫలభరితమైన భూమి వృక్షవనముగానుండును. 

యెషయా 32:16 => అపుప్డు నాయ్యము అరణయ్ములో నివసించును ఫలభరితమైన భూమిలో నీతి 

దిగును 

యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యెహెజేక్లు 11:19 => వారు నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనునటుల్ నేను వారి 

శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచిచ్, వారికి ఏకమనసుస్ 

కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆతమ్ పుటిట్ంతును. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

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

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 39:29 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీద నేను నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక 

నేనికను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై యుండను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 
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యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

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

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

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

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

కీరత్నలు 65:2 => పార్రథ్న ఆలకించువాడా, సరవ్శరీరులు నీయొదద్కు వచెచ్దరు 

యెషయా 40:5 => యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తపప్కుండ సరవ్శరీరులు 

దాని చూచెదరు ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 49:26 => యెహోవానైన నేనే నీ రక్షకుడననియు యాకోబు బలవంతుడు నీ 

విమోచకుడనియు మనుషుయ్లందరు ఎరుగునటుల్ నినున్ బాధపరచువారికి తమ సవ్మాంసము 

తినిపించెదను కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత మతుత్లైనటుట్గా తమ రకత్ముచేత వారు మతుత్లగుదురు.  

యెషయా 66:23 => పర్తి అమావాసయ్దినమునను పర్తి విశార్ంతిదినమునను నా సనిన్ధిని 

మొర్కుక్టకై సమసత్ శరీరులు వచెచ్దరు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

జెకరాయ్ 2:13 => సకల జనులారా, యెహోవా తన పరిశుదధ్మైన నివాసము విడిచి వచుచ్చునాన్డు, 

ఆయన సనిన్ధిని మౌనులై యుండుడి. 

లూకా 3:6 => సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణయ్ములో కేకలు వేయుచునన్ యొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా వాకయ్ముల గర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ ఇది జరిగెను. 
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యోహాను 17:2 => నీ కుమారుడు నినున్ మహిమపరచునటుల్ నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు 

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:28 => వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమంతట గొపప్ 

కరవు రాబోవుచునన్దని ఆతమ్దావ్రా సూచించెను. అది కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ కాలమందు సంభవించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:9 => కనయ్కలుగా ఉనన్ నలుగురు కుమారెత్లు అతనికుండిరి, వారు 

పర్వచించువారు. 

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

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

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 12:28 => మరియు దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొసత్లులుగాను, 

పిమమ్ట కొందరిని పర్వకత్లుగాను, పిమమ్ట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమమ్ట కొందరిని 

అదుభ్తములు చేయువారినిగాను, తరువాత కొందరిని సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, 

కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని పర్భుతవ్ములు చేయువారినిగాను, కొందరిని 

నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.  

1 కొరిందీయులకు 14:26 => సహోదరులారా, యిపుప్డు మీలో ఏమి జరుగుచునన్ది? మీరు కూడి 

వచుచ్నపుప్డు ఒకడు ఒక కీరత్న పాడవలెననియునాన్డు; మరియొకడు బోధింపవలెననియునాన్డు; 

మరియొకడు తనకు బయలుపరచబడినది పర్కటన చేయవలెననియునాన్డు; మరియొకడు భాషతో 

మాటలాడవలెననియునాన్డు; మరియొకడు అరథ్ము చెపప్వలెననియునాన్డు. సరే; సమసత్మును 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగుటకై జరుగనియుయ్డి. 

1 కొరిందీయులకు 14:27 => భాషతో ఎవడైనను మాటలాడితే, ఇదద్రు అవసరమైనయెడల 

ముగుగ్రికి మించకుండ, వంతులచొపుప్న మాటలాడవలెను, ఒకడు అరథ్ము చెపప్వలెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:28 => అరథ్ము చెపుప్వాడు లేనియెడల అతడు సంఘములో మౌనముగా 

ఉండవలెను గాని, తనతోను దేవునితోను మాటలాడుకొనవచుచ్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 14:29 => పర్వకత్లు ఇదద్రు ముగుగ్రు మాటలాడవచుచ్ను; తకిక్నవారు 

వివేచింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:30 => అయితే కూరుచ్నన్ మరియొకనికి ఏదైనను బయలుపరచబడినయెడల 

మొదటివాడు మౌనముగా ఉండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:31 => అందరు నేరుచ్కొనునటుల్ను అందరు హెచచ్రిక పొందునటుల్ను 

మీరందరు ఒకని తరువాత ఒకడు పర్వచింపవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 11:25 => యెహోవా మేఘములో దిగి అతనితో మాటలాడి అతనిమీద వచిచ్న 

ఆతమ్లో పాలు ఆ డెబబ్దిమంది పెదద్లమీద ఉంచెను; కావున ఆ ఆతమ్ వారిమీద నిలిచినపుప్డు వారు 

పర్వచించిరి గాని మరల పర్వచింపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 24:14 => చితత్గించుము; నేను నా జనులయొదద్కు వెళుల్చునాన్ను. అయితే కడపటి 

దినములలో ఈ జనులు నీ జనులకేమి చేయుదురో అది నీకు విశదపరచెదను రమమ్ని చెపిప్ 

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

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

దానిని నెరవేరుత్నని మీరు తెలిసికొందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 40:2 => దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, 

మిగుల ఉనన్తమైన పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి 

నాకగుపడెను. 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెల ష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

హోషేయ 12:10 => పర్వకత్లతో నేను మాటలాడి యునాన్ను, విసాత్రమైన దరశ్నములను నేనిచిచ్ 

యునాన్ను, ఉపమానరీతిగా అనేక పరాయ్యములు పర్వకత్లదావ్రా మాటలాడి యునాన్ను. 

మారుక్ 1:8 => నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని గాని ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లో మీకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ పర్కటించుచుండెను. 
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లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

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 2:18 => ఆ దినములలో నా దాసులమీదను నా దాసురాండర్మీదను నా 

ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక వారు పర్వచించెదరు.  

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

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:8 => సెత్ఫను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై పర్జలమధయ్ 

మహతాక్రయ్ములను గొపప్ సూచక కిర్యలను చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:27 => ఆ దినములయందు పర్వకత్లు యెరూషలేమునుండి 

అంతియొకయకు వచిచ్రి. 

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

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

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

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:2 => వారు పరిశుదాధ్తుమ్డునాన్డనన్ సంగతియే మేము వినలేదని 

చెపిప్రి. 
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రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

1 కొరిందీయులకు 11:5 => ఏ సతరీ తలమీద ముసుకు వేసికొనక పార్రథ్న చేయునో లేక పర్వచించునో, 

ఆ సతరీ తన తలను అవమానపరచును; ఏలయనగా అది ఆమెకు కౌష్రము చేయబడినటుట్గానే 

యుండును. 

2 కొరిందీయులకు 3:8 => ఇటుల్ండగా ఆతమ్ సంబంధమైన పరిచరయ్ యెంత మహిమగలదై 

యుండును? 

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. 

వచనము 21 

అపుప్డు పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారందరును రక్షణ పొందుదురు అని దేవుడు 

చెపుప్చునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 7:21 => దాసుడవై యుండగా పిలువబడితివా? చింతపడవదుద్ గాని 

సవ్తంతుర్డవగుటకు శకిత్ కలిగినయెడల, సవ్తంతుర్డవగుట మరి మంచిది. 

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

పొందినవాడు. ఆ పర్కారమే సవ్తంతుర్డైయుండి పిలువబడినవాడు కీర్సుత్ దాసుడు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

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. 

పరమగీతము 3:6 => ధూమ సత్ంభములవలె అరణయ్మారగ్ముగా వచుచ్ ఇది ఏమి? గోపరసముతోను 

సాంబార్ణితోను వరత్కులముమ్ వివిధమైన సుగంధ చూరణ్ములతోను పరిమళించుచు వచుచ్ ఇది ఏమి?  

యెషయా 32:15 => అవి అడవిగాడిదలకు ఇషట్మైనచోటుల్గాను మందలు మేయు భూమిగాను 

ఉండును అరణయ్ము ఫలభరితమైన భూమిగాను ఫలభరితమైన భూమి వృక్షవనముగానుండును. 

యెహెజేక్లు 39:29 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీద నేను నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక 

నేనికను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై యుండను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 7:1 => బబులోను రాజగు బెల ష్సస్రు యొకక్ పరిపాలనలో మొదటి సంవతస్రమున 

దానియేలునకు దరశ్నములు కలిగెను; అతడు తన పడకమీద పరుండి యొక కల కని ఆ కల సంగతిని 

సంకేష్పముగా వివరించి వార్సెను. 

హోషేయ 10:12 => నీతి ఫలించునటుల్ మీరు వితత్నము వేయుడి పేర్మయను కోత మీరు కోయుడి, 

యెహోవాను వెదకుటకు ఇదే సమయము గనుక ఆయన పర్తయ్క్షమై మీమీద నీతివరష్ము 

కురిపించునటుల్ ఇదివరకెనన్డును దునన్ని బీడుభూమి దునున్డి. 

లూకా 2:36 => మరియు ఆషేరు గోతిర్కురాలును పనూయేలు కుమారెత్యునైన అనన్ అను ఒక 

పర్వకి త్ర్ యుండెను. ఆమె కనాయ్తవ్ము మొదలు ఏడేండుల్ పెనిమిటితో సంసారముచేసి బహుకాలము 

గడిచినదై, 

లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 
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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 6:8 => సెత్ఫను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై పర్జలమధయ్ 

మహతాక్రయ్ములను గొపప్ సూచక కిర్యలను చేయుచుండెను. 

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

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

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

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

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 కొరిందీయులకు 3:8 => ఇటుల్ండగా ఆతమ్ సంబంధమైన పరిచరయ్ యెంత మహిమగలదై 

యుండును? 

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. 

వచనము 22 

ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను 

మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను చేయించి, ఆయనను తనవలన 

మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 
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యోవేలు 2:30 => మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహతాక్రయ్ములను, అనగా 

రకత్మును అగిన్ని ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 

యోవేలు 2:31 => యెహోవాయొకక్ భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూరుయ్డు 

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 

జెఫనాయ్ 1:14 => యెహోవా మహాదినము సమీపమాయెను, యెహోవా దినము సమీపమై అతి 

శీఘర్ముగా వచుచ్చునన్ది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, పరాకర్మశాలురు 

మహారోదనము చేయుదురు. 

జెఫనాయ్ 1:15 => ఆ దినము ఉగర్తదినము, శర్మయు ఉపదర్వమును మహా నాశనమును కముమ్ 

దినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కముమ్ దినము, మేఘములును గాఢాంధ కారమును 

కముమ్ దినము. 

జెఫనాయ్ 1:16 => ఆ దినమున పార్కారములుగల పటట్ణముల దగగ్రను, ఎతత్యిన గోపురముల 

దగగ్రను యుదధ్ ఘోషణయు బాకానాదమును వినబడును. 

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. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షుఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

మలాకీ 4:3 => నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదములకిర్ంద ధూళివలె 

ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 4:4 => హోరేబు కొండమీద ఇశార్యేలీయులందరి కొరకై నేను నా సేవకుడైన మోషేకు 

ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమును దాని కటట్డలను విధులను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

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

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

కీరత్నలు 86:10 => నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరును వచిచ్ నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము 

చేయుదురు నీ నామమును ఘనపరచుదురు 

యెషయా 9:5 => యుదధ్పు సందడిచేయు యోధులందరి జోళుల్ను రకత్ములో పొరలింపబడిన 

వసత్రములును అగిన్లో వేయబడి దహింపబడును.  

యెషయా 34:4 => ఆకాశ సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు 

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

యిరిమ్యా 4:23 => నేను భూమిని చూడగా అది నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; 

ఆకాశముతటుట్ చూడగా అచచ్ట వెలుగులేకపోయెను. 
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యెహెజేక్లు 34:12 => తమ గొఱఱ్లు చెదరిపోయినపుప్డు కాపరులు వాటిని వెదకునటుల్ నేను నా 

గొఱఱ్లను వెదకి, చీకటిగల మబుబ్దినమందు ఎకక్డెకక్డికి అవి చెదరిపోయెనో అకక్డనుండి నేను 

వాటిని తపిప్ంచి  

హగగ్యి 2:6 => మరియు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇక 

కొంతకాలము ఇంకొకమారు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును నేలను నేను కంపింపజేతును. 

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

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

మతత్యి 24:7 => జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును. 

మతత్యి 24:29 => ఆ దినముల శర్మ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

మారుక్ 13:24 => ఆ దినములలో ఆ శర్మ తీరినతరువాత చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు తన 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, 

లూకా 21:10 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి 

రాజయ్మును లేచును; 

లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

పర్కటన 6:12 => ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. 

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 
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వచనము 23 

దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును అనుసరించి అపప్గింపబడిన 

యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

యెషయా 13:9 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది. దేశమును పాడుచేయుటకును పాపులను 

బొతిత్గా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుటకును కూర్రమైన ఉగర్తతోను పర్చండమైన కోపముతోను 

అది వచుచ్ను.  

యెషయా 13:15 => పటట్బడిన పర్తివాడును కతిత్వాత కూలును తరిమి పటట్బడిన పర్తివాడును 

కతిత్వాత కూలును 

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యిరిమ్యా 4:23 => నేను భూమిని చూడగా అది నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; 

ఆకాశముతటుట్ చూడగా అచచ్ట వెలుగులేకపోయెను. 

ఆమోసు 8:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినమున నేను మధాయ్హన్కాలమందు 

సూరుయ్ని అసత్మింపజేయుదును. పగటివేళను భూమికి చీకటి కమమ్జేయుదును. 

మతత్యి 24:29 => ఆ దినముల శర్మ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

మతత్యి 27:45 => మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి 

కమెమ్ను. 

మారుక్ 13:24 => ఆ దినములలో ఆ శర్మ తీరినతరువాత చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు తన 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, 

లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 
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2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

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

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

పర్కటన 6:12 => ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. 

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

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 => తరీష్షు 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. 

Page  of 202 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

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

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు మనుషుయ్లు కొండల గుహలలో 

దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.  

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

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  

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

విగర్హములను సువరణ్ విగర్హములను ఎలుకలకును గబిబ్లములకును పారవేయుదురు. 

యెషయా 34:8 => అది యెహోవా పర్తిదండనచేయు దినము సీయోను వాయ్జెయ్మునుగూరిచ్న 

పర్తికార సంవతస్రము. 

యోవేలు 2:1 => సీయోను కొండమీద బాకా ఊదుడి నా పరిశుదధ్ పరవ్తముమీద హెచచ్రికనాదము 

చేయుడి యెహోవా దినము వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు 

వణకుదురు గాక. 

యోవేలు 3:14 => తీరుప్ తీరుచ్ లోయలో రావలసిన యెహోవా దినము వచేచ్యునన్ది; తీరుప్కై 

జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడియునాన్రు. 

జెఫనాయ్ 2:2 => విధి నిరణ్యము కాకమునుపే యెహోవా కోపాగిన్ మీమీదికి రాకమునుపే, మిముమ్ను 

శికిష్ంచుటకై యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

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. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

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

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

యెహోషువ 10:13 => సూరుయ్డు ఆకాశమధయ్మున నిలిచి యించుమించు ఒక నాడెలల్ అసత్మింప 

తవ్రపడలేదు. 

యెషయా 9:19 => సైనయ్ముల కధిపతియగు యెహోవా ఉగర్తవలన దేశము కాలిపోయెను. 

జనులును అగిన్కి కటెట్లవలె నునాన్రు వారిలో ఒకనినొకడు కరుణింపడు.  

యెషయా 34:4 => ఆకాశ సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు 

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

యిరిమ్యా 30:7 => అయోయ్, యెంత భయంకరమైన దినము! అటిట్ దినము మరియొకటి రాదు; అది 

యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచుచ్దినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రకిష్ంపబడుదురు. 

యోవేలు 2:10 => వాటి భయముచేత భూమి కంపించుచునన్ది ఆకాశము తతత్రించుచునన్ది 

సూరయ్చందుర్లకు తేజోహీనత కలుగుచునన్ది నక్షతర్ములకు కాంతి తపుప్చునన్ది. 

యోవేలు 2:30 => మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహతాక్రయ్ములను, అనగా 

రకత్మును అగిన్ని ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 

జెఫనాయ్ 1:14 => యెహోవా మహాదినము సమీపమాయెను, యెహోవా దినము సమీపమై అతి 

శీఘర్ముగా వచుచ్చునన్ది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, పరాకర్మశాలురు 

మహారోదనము చేయుదురు. 
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జెకరాయ్ 14:1 => ఇదిగో యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, అందు మీయొదద్ దోచబడిన సొముమ్ 

పటట్ణములోనే విభాగింపబడును. 

లూకా 21:10 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి 

రాజయ్మును లేచును; 

లూకా 23:44 => అపుప్డు రమారమి మధాయ్హన్మాయెను. అది మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు 

ఆ దేశమంతటిమీద చీకటి కమెమ్ను; 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

వచనము 24 

మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి 

ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:16 => గనుక నీవు తడవుచేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేసి బాపిత్సమ్ము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెపెప్ను.  

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

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 
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యోవేలు 2:32 => యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను 

తపిప్ంచుకొనిన వారుందురు, శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు కనబడుదురు. ఆ దినమున 

యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయనకు పార్రథ్నచేయు వారందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

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

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

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

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

ఆదికాండము 4:26 => మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు 

పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 

ఆదికాండము 12:8 => అకక్డ నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూరుప్ననునన్ కొండకు చేరి 

పడమటనునన్ బేతేలునకును తూరుప్ననునన్ హాయికిని మధయ్ను గుడారము వేసి అకక్డ యెహోవాకు 

బలిపీఠమును కటిట్ యెహోవా నామమున పార్రధ్న చేసెను 

యెహోషువ 6:25 => రాహాబను వేశయ్ యెరికోను వేగు చూచుటకు యెహోషువ పంపిన దూతలను 

దాచిపెటిట్యుండెను గనుక అతడు ఆమెను ఆమె తండిర్ యింటివారిని ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని 

బర్దుకనిచెచ్ను. ఆమె నేటివరకు ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించుచునన్ది. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 

దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయుము, నినేన్ నముమ్కొని యునాన్ము, నీ నామమునుబటిట్యే 

యీ సైనయ్మును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాతుర్లను 

నీ పైని జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 

కీరత్నలు 18:3 => కీరత్నీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి 

ననున్ రకిష్ంచును. 

యిరిమ్యా 33:3 => నాకు మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నీకు ఉతత్రమిచెచ్దను, నీవు గర్హింపలేని గొపప్ 

సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:59 => పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను 

చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 

వచనము 25 

ఆయననుగూరిచ్ దావీదు ఇటల్నెను నేనెలల్పుప్డు నా యెదుట పర్భువును చూచుచుంటిని ఆయన నా 

కుడిపారశ్వ్మున నునాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:35 => ఇశార్యేలీయులారా, యీ మనుషుయ్ల విషయమై మీరేమి 

చేయబోవుచునాన్రో జాగర్తత్ సుమండి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

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

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14 => ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే 

మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:8 => అందుకు నేను పర్భువా, నీవెవడవని అడిగినపుప్డు ఆయన నేను 

నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

మతత్యి 2:23 => ఏలుచునాన్ డని విని, అకక్డికి వెళల్వెరచి, సవ్పన్మందు దేవునిచేత 

బోధింపబడినవాడై గలిలయ పార్ంతములకు వెళి ల్, నజరేతను ఊరికి వచిచ్ అకక్డ కాపురముండెను. 

ఆయన నజరేయుడనబడునని పర్వకత్లు చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరిగెను.) 
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యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 19:19 => మరియు పిలాతు యూదులరాజైన నజరేయుడగు యేసు అను పైవిలాసము 

వార్యించి సిలువమీద పెటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37 => యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ 

మొదలుకొని యూదయ యందంతట పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 

మతత్యి 11:2 => కీర్సుత్ చేయుచునన్ కారయ్ములనుగూరిచ్ యోహాను చెరసాలలో విని రాబోవువాడవు 

నీవేనా, మేము మరియొకనికొరకు కనిపెటట్వలెనా? 

మతత్యి 11:3 => అని ఆయనను అడుగుటకు తన శిషుయ్లనంపెను. 

మతత్యి 11:4 => యేసు వారిని చూచి మీరు వెళి ల్, వినన్వాటిని కనన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మతత్యి 11:6 => మరియు నా విషయమై అభయ్ంతరపడనివాడు ధనుయ్డని యుతత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 7:20 => ఆ మనుషుయ్లు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ రాబోవువాడవు నీవేనా? లేక 

మరియొకనికొరకు మేము కనిపెటట్వలెనా? అని అడుగుటకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మముమ్ను 

నీయొదద్కు పంపెనని చెపిప్రి. 

లూకా 7:21 => ఆ గడియలోనే ఆయన రోగములును, బాధలును, అపవితార్తమ్లునుగల అనేకులను 

సవ్సథ్పరచి, చాలమంది గుర్డిడ్వారికి చూపు దయచేసెను. 
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లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళి ల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

లూకా 7:23 => నా విషయమై అభయ్ంతరపడని వాడు ధనుయ్డని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 24:18 => వారిలో కెల్యొపా అనువాడు యెరూషలేములో బస చేయుచుండి, యీ 

దినములలో అకక్డ జరిగిన సంగతులు నీవొకడవే యెరుగవా? అని ఆయనను అడిగెను. 

యోహాను 3:2 => అతడు రాతిర్యందు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు దేవునియొదద్నుండి 

వచిచ్న బోధకుడవని మేమెరుగుదుము; దేవుడతనికి తోడైయుంటేనే గాని నీవు చేయుచునన్ సూచక 

కిర్యలను ఎవడును చేయలేడని ఆయనతో చెపెప్ను 

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 6:14 => ఆ మనుషుయ్లు యేసు చేసిన సూచక కిర్యను చూచి నిజముగా ఈ లోకమునకు 

రాబోవు పర్వకత్ ఈయనే అని చెపుప్కొనిరి.  

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

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

యోహాను 7:31 => మరియు జనసమూహములో అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచి కీర్సుత్ 

వచుచ్నపుప్డు ఈయన చేసినవాటికంటె ఎకుక్వైన సూచక కిర్యలు చేయునా అని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 10:37 => నేను నాతండిర్ కిర్యలు చేయనియెడల ననున్ నమమ్కుడి, 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 12:17 => ఆయన లాజరును సమాధిలోనుండి పిలిచి మృతులలోనుండి అతని 

లేపినపుప్డు, ఆయనతో కూడ ఉండిన జనులు సాక్షయ్మిచిచ్రి. 
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యోహాను 14:10 => తండిర్యందు నేనును నాయందు తండిర్యు ఉనాన్మని నీవు నముమ్టలేదా? 

నేను మీతో చెపుప్చునన్ మాటలు నా యంతట నేనే చెపుప్టలేదు, తండిర్ నాయందు నివసించుచు తన 

కిర్యలు చేయుచునాన్డు. 

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

కిర్యల నిమితత్మైనను ననున్ నముమ్డి. 

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

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

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

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

మతత్యి 9:8 => జనులు అది చూచి భయపడి, మనుషుయ్లకిటిట్ అధికారమిచిచ్న దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మతత్యి 12:28 => దేవుని ఆతమ్వలన నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

లూకా 11:20 => అయితే నేను దేవుని వేర్లితో దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

యోహాను 5:17 => అయితే యేసు నాతండిర్ యిదివరకు పనిచేయుచునాన్డు, నేనును 

చేయుచునాన్నని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 5:18 => ఆయన విశార్ంతి దినాచారము మీరుట మాతర్మేగాక, దేవుడు తన సొంత తండిర్ 

అని చెపిప్, తనున్ దేవునితో సమానునిగా చేసికొనెను గనుక ఇందునిమితత్మును యూదులు ఆయనను 

చంపవలెనని మరి ఎకుక్వగా పర్యతన్ము చేసిరి. 
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యోహాను 5:19 => కాబటిట్ యేసు వారికి ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను తండిర్ యేది చేయుట కుమారుడు 

చూచునో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని చేయునో, వాటినే 

కుమారుడును ఆలాగే చేయును. 

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

అగపరచుచునాన్డని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. మరియు మీరు ఆశచ్రయ్పడునటుల్ వీటికంటె 

గొపప్ కారయ్ములను ఆయనకు అగపరచును. 

యోహాను 9:33 => ఈయన దేవునియొదద్నుండి వచిచ్నవాడు కానియెడల ఏమియు చేయనేరడని 

వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 11:40 => అందుకు యేసు నీవు నమిమ్నయెడల దేవుని మహిమ చూతువని నేను నీతో 

చెపప్లేదా అని ఆమెతో అనెను; 

యోహాను 11:41 => అంతట వారు ఆ రాయి తీసివేసిరి. యేసు కనున్లు పైకెతిత్ తండీర్, నీవు నా 

మనవి వినినందున నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

యోహాను 11:42 => నీవు ఎలల్పుప్డును నా మనవి వినుచునాన్వని నేనెరుగుదును గాని నీవు ననున్ 

పంపితివని చుటుట్ నిలిచియునన్ యీ జనసమూహము నముమ్నటుల్ వారి నిమితత్మై యీ మాట 

చెపిప్తిననెను. 

యోహాను 14:10 => తండిర్యందు నేనును నాయందు తండిర్యు ఉనాన్మని నీవు నముమ్టలేదా? 

నేను మీతో చెపుప్చునన్ మాటలు నా యంతట నేనే చెపుప్టలేదు, తండిర్ నాయందు నివసించుచు తన 

కిర్యలు చేయుచునాన్డు. 

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

కిర్యల నిమితత్మైనను ననున్ నముమ్డి. 

నిరగ్మకాండము 7:3 => అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠినపరిచి, ఐగుపుత్ దేశములో నా 

సూచక కిర్యలను నా మహతాక్రయ్ములను విసత్రింపచేసెదను. 
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మతత్యి 9:35 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు రాజయ్సువారత్ పర్కటించుచు, 

పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుచు, సమసత్ పటట్ణములయందును 

గార్మములయందును సంచారము చేసెను. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 21:46 => ఆయనను పటుట్కొన సమయము చూచుచుండిరి గాని జనులందరు ఆయనను 

పర్వకత్యని యెంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి. 

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

లూకా 18:37 => వారు నజరేయుడైన యేసు ఈ మారగ్మున వెళుల్చునాన్డని వానితో చెపిప్రి. 

లూకా 24:19 => ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నజరేయుడైన యేసును గూరిచ్న 

సంగతులే; ఆయన దేవుని యెదుటను పర్జలందరి యెదుటను కిర్యలోను వాకయ్ములోను శకిత్గల 

పర్వకత్యై యుండెను. 

యోహాను 4:48 => యేసు సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చూడకుంటే మీరెంతమాతర్ము 

నమమ్రని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 9:17 => కాబటిట్ వారు మరల ఆ గుర్డిడ్వానితో అతడు నీ కనున్లు తెరచినందుకు 

నీవతనిగూరిచ్ యేమనుకొనుచునాన్వని యడుగగా వాడు ఆయన ఒక పర్వకత్ అనెను. 

యోహాను 10:25 => అందుకు యేసు మీతో చెపిప్తిని గాని మీరు నమమ్రు, నేను నా తండిర్ 

నామమందు చేయుచునన్ కిర్యలు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 
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యోహాను 10:32 => యేసు తండిర్యొదద్నుండి అనేకమైన మంచి కిర్యలను మీకు చూపితిని; 

వాటిలో ఏ కిర్య నిమితత్ము ననున్ రాళల్తో కొటుట్దురని వారినడిగెను. 

యోహాను 10:38 => చేసినయెడల ననున్ నమమ్కునన్ను, తండిర్ నాయందును నేను తండిర్యందును 

ఉనాన్మని మీరు గర్హించి తెలిసికొనునటుల్ ఆ కిర్యలను నముమ్డని వారితో చెపెప్ను. 

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

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:1 => ఓ థెయొఫిలా, యేసు తాను ఏరప్రచుకొనిన అపొసత్లులకు 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా, ఆజాఞ్పించిన 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:19 => ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి 

తెలియవచెచ్ను గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెలద్మ అనబడియునన్ది; దానికి రకత్భూమి అని 

అరథ్ము. ఇందుకు పర్మాణముగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:14 => అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితో కూడ లేచి నిలిచి బిగగ్రగా 

వారితో ఇటల్నెను యూదయ మనుషుయ్లారా, యెరూషలేములో కాపురమునన్ సమసత్జనులారా, యిది 

మీకు తెలియుగాక, చెవియొగిగ్ నా మాటలు వినుడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

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

దేవుడు లేపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:13 => వారు చాలించిన తరువాత యాకోబు ఇటల్నెను సహోదరులారా, 

నా మాట ఆలకించుడి. 

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

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

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

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

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

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

వచనము 26 

కావున నా హృదయము ఉలల్సించెను; నా నాలుక ఆనందించెను మరియు నా శరీరము కూడ నిరీక్షణ 

గలిగి నిలకడగా ఉండును.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట 

ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:18 => పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యెషయా 10:7 => అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని ఆలోచనకాదు; నాశనము 

చేయవలెననియు చాల జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని ఆలోచన. 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 46:11 => తూరుప్నుండి కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను దూరదేశమునుండి నేను 

యోచించిన కారయ్మును నెరవేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను 

ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 
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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. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

లూకా 22:37 => ఆయన అకర్మకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను  
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లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

యోహాను 19:24 => వారు దానిని చింపక అది ఎవనికి వచుచ్నో అని దానికోసరము చీటుల్ 

వేయుదమని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. వారు నా వసత్రములను తమలో పంచుకొని నా అంగీ 

కోసరము చీటుల్ వేసిరి అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను; ఇందుకే సైనికులు ఈలాగు చేసిరి. 

యోహాను 19:31 => ఆ దినము సిదధ్పరచు దినము; మరుసటి విశార్ంతిదినము మహాదినము గనుక 

ఆ దేహములు విశార్ంతిదినమున సిలువమీద ఉండకుండునటుల్, వారి కాళుల్ విరుగగొటిట్ంచి వారిని 

తీసివేయించుమని యూదులు పిలాతును అడిగిరి. 

యోహాను 19:32 => కాబటిట్ సైనికులు వచిచ్ ఆయనతోకూడ సిలువవేయబడిన మొదటివాని కాళల్ను 

రెండవవాని కాళల్ను విరుగగొటిట్రి. 

యోహాను 19:33 => వారు యేసునొదద్కు వచిచ్, అంతకుముందే ఆయన మృతిపొందియుండుట 

చూచి ఆయన కాళుల్ విరుగగొటట్లేదు గాని 

యోహాను 19:34 => సైనికులలో ఒకడు ఈటెతో ఆయన పర్కక్ను పొడిచెను, వెంటనే రకత్మును 

నీళుల్ను కారెను. 

యోహాను 19:35 => ఇది చూచిన వాడు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు; అతని సాక్షయ్ము సతయ్మే. మీరు 

నముమ్నటుల్ అతడు సతయ్ము చెపుప్చునాన్డని ఆయనెరుగును. 

యోహాను 19:36 => అతని యెముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ 

ఇవి జరిగెను. 

యోహాను 19:37 => మరియు తాము పొడిచినవానితటుట్ చూతురు అని మరియొక లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 
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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 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 

రోమీయులకు 11:35 => ముందుగా ఆయనకిచిచ్, పర్తిఫలము పొందగలవాడెవడు? 

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

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 1:20 => ఆయన జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని తనున్ 

మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచిచ్న దేవునియెడల తన దావ్రా విశావ్సులైన మీ నిమితత్ము, 

కడవరి కాలములయందు ఆయన పర్తయ్క్షపరచబడెను. కాగా మీ విశావ్సమును నిరీక్షణయు 

దేవునియందు ఉంచబడియునన్వి. 

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. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 
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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. 

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

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

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

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

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

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

మతత్యి 27:20 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, 

యేసును సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

మతత్యి 27:21 => అధిపతి ఈ యిదద్రిలో నేనెవనిని విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రని 

వారినడుగగా వారు బరబబ్నే అనిరి. 
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మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 16:9 => ఏ మేకమీద యెహోవా పేరట చీటి పడునో, ఆ మేకను అహరోను 

తీసికొనివచిచ్ పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. 

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. 

1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 
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1 రాజులు 16:7 => మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత 

యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు తన రాజును 

చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక్ హనానీ 

కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:15 => యెహోవా షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన మాటను సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము జనులు చేసిన 

మనవి రాజు ఆలకించకపోయెను. 

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

కీరత్నలు 73:19 => క్షణమాతర్ములోనే వారు పాడైపోవుదురు మహాభయముచేత వారు కడముటట్ 

నశించుదురు.  

పర్సంగి 3:14 => దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు 

చేరచ్బడదు దానినుండి ఏదియు తీయబడదు ; మనుషుయ్లు తనయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండునటుల్ దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 

యెషయా 37:26 => నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతన కాలమందే దీని 

నిరణ్యించితిననియు నీకు వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు దిబబ్లుగా 

చేయుట నావలననే సంభవించినది.  

ఆమోసు 3:6 => పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా? 

యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము కలుగునా? 

హబకూక్కు 1:13 => నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ము చూడలేనంత నిషక్ళంకమైనది గదా; బాధించువారు 

చేయు బాధను నీవు దృషిట్ంపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు, దురామ్రుగ్లు తమకంటె ఎకుక్వ 

నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకునాన్వు? 
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జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 8:32 => ఆయన వాటిని పొమమ్నగా అవి ఆ మనుషుయ్లను వదలిపెటిట్ ఆ పందులలోనికి 

పోయెను; ఇదిగో ఆ మందంతయు పర్పాతము నుండి సముదర్ములోనికి వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి 

నీళల్లో పడి చచెచ్ను. 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళి ల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసు త్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మతత్యి 17:23 => వారాయనను చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన లేచునని వారితో చెపప్గా 

వారు బహుగా దుఃఖపడిరి. 

మతత్యి 20:18 => ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; అకక్డ మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసు త్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

మారుక్ 9:31 => ఏలయనగా ఆయన తన శిషుయ్లకు బోధించుచు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు, వారాయనను చంపెదరు; చంపబడిన మూడు దినములకు ఆయన 

లేచునని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:7 => అయితే ఆ కాపులు ఇతడు వారసుడు; ఇతని చంపుదము రండి, అపుప్డు 

సావ్సథ్య్ము మనదగునని తమలోతాము చెపుప్కొని 
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మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

మారుక్ 14:46 => వారు ఆయనమీద పడి ఆయనను పటుట్కొనిరి. 

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 20:14 => అయినను ఆ కాపులు అతనిని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఈ సావ్సథ్య్ము 

మనదగునటుల్ ఇతని చంపుదము రండని యొకరితోనొకరు ఆలోచించుకొని 

లూకా 23:33 => వారు కపాలమనబడిన సథ్లమునకు వచిచ్నపుప్డు అకక్డ కుడివైపున ఒకనిని 

ఎడమవైపున ఒకనిని ఆ నేరసుథ్లను ఆయనతో కూడ సిలువవేసిరి. 

యోహాను 3:14 => అరణయ్ములో మోషే సరప్మును ఏలాగు ఎతెత్నో,  

యోహాను 6:71 => సీమోను ఇసక్రియోతు కుమారుడైన యూదా పండెర్ండుమందిలో ఒకడైయుండి 

ఆయననపప్గింపబోవుచుండెను గనుక వాని గూరిచ్యే ఆయన ఈ మాట చెపెప్ను. 

యోహాను 19:6 => పర్ధానయాజకులును బంటౌర్తులును ఆయనను చూచి సిలువ వేయుము సిలువ 

వేయుము అని కేకలువేయగా పిలాతు ఆయనయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు గనుక మీరే 

ఆయనను తీసికొనిపోయి సిలువ వేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 
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ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

కొలొసస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముమ్ను జీవింపచేసెను; ఆయన పర్ధానులను 

అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోతస్వముతో వారిని పటిట్ తెచిచ్ బాహాటముగా 

వేడుకకు కనుపరచెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

వచనము 27 

నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

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

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

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

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

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

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 

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

లేపుటనుబటిట్ దావీదునకు అనుగర్హించిన పవితర్మైన వరములను మీకనుగర్హింతును, అవి 

నమమ్కములైనవని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

లూకా 24:1 => ఆదివారమున తెలల్వారుచుండగా (ఆ సతరీలు) తాము సిదధ్పరచిన సుగంధ 

దర్వయ్ములను తీసికొని సమాధియొదద్కు వచిచ్ 

లూకా 24:2 => సమాధిముందర ఉండిన రాయి దొరలింపబడి యుండుట చూచి లోపలికి వెళి ల్రి 

గాని  

లూకా 24:3 => పర్భువైన యేసు దేహము వారికి కనబడలేదు. 

లూకా 24:4 => ఇందునుగూరిచ్ వారికేమియు తోచకయుండగా, పర్కాశమానమైన వసత్రములు 

ధరించిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలువబడిరి. 

లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

లూకా 24:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు, ఆయన లేచియునాన్డు; ఆయన ఇంక గలిలయలో 

ఉండినపుప్డు 

లూకా 24:7 => మనుషయ్కుమారుడు పాపిషుఠ్లైన మనుషుయ్లచేతికి అపప్గింపబడి, సిలువవేయబడి, 

మూడవ దినమందు లేవవలసియునన్దని ఆయన మీతో చెపిప్న మాట జాఞ్పకము చేసికొనుడని వారితో 

అనిరి 

లూకా 24:8 => అపుప్డు వారాయన మాటలు జాఞ్పకము చేసికొని 
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లూకా 24:9 => సమాధియొదద్నుండి తిరిగివెళి ల్ యీ సంగతులనిన్యు పదునొకండుగురు 

శిషుయ్లకును తకిక్నవారికందరికిని తెలియజేసిరి. 

లూకా 24:10 => ఈ సంగతులు అపొసత్లులతో చెపిప్న వారెవరనగా మగద్లేనే మరియయు 

యోహనన్యు యాకోబు తలిల్యైన మరియయు వారితో కూడ ఉనన్ యితర సతరీలును. 

లూకా 24:11 => అయితే వారి మాటలు వీరి దృషిట్కి వెఱిఱ్మాటలుగా కనబడెను గనుక వీరు వారి 

మాటలు నమమ్లేదు. 

లూకా 24:12 => అయితే పేతురు లేచి, సమాధియొదద్కు పరుగెతిత్కొనిపోయి వంగిచూడగా, 

నారబటట్లు మాతర్ము విడిగా కనబడెను. అతడు జరిగినదానినిగూరిచ్ ఆశచ్రయ్పడుచు ఇంటికి వెళె ల్ను. 

లూకా 24:13 => ఇదిగో ఆ దినమందే వారిలో ఇదద్రు యెరూషలేమునకు ఆమడ దూరమున ఉనన్ 

ఎమామ్యు అను ఒక గార్మమునకు వెళుల్చు 

లూకా 24:14 => జరిగిన ఈ సంగతులనిన్టినిగూరిచ్ యొకరితోనొకరు సంభాషించుచుండిరి. 

లూకా 24:15 => వారు సంభాషించుచు ఆలోచించుకొనుచుండగా, యేసు తానే దగగ్రకువచిచ్ 

వారితో కూడ నడిచెను; 

లూకా 24:16 => అయితే వారాయనను గురుత్పటట్లేకుండ వారి కనున్లు మూయబడెను. 

లూకా 24:17 => ఆయన మీరు నడుచుచు ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కొనుచునన్ యీ మాటలేమని 

అడుగగా వారు దుఃఖముఖులై నిలిచిరి. 

లూకా 24:18 => వారిలో కెల్యొపా అనువాడు యెరూషలేములో బస చేయుచుండి, యీ 

దినములలో అకక్డ జరిగిన సంగతులు నీవొకడవే యెరుగవా? అని ఆయనను అడిగెను. 

లూకా 24:19 => ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నజరేయుడైన యేసును గూరిచ్న 

సంగతులే; ఆయన దేవుని యెదుటను పర్జలందరి యెదుటను కిర్యలోను వాకయ్ములోను శకిత్గల 

పర్వకత్యై యుండెను. 

లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 
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లూకా 24:21 => ఇశార్యేలును విమోచింపబోవువాడు ఈయనే అని మేము నిరీకిష్ంచియుంటిమి; 

ఇదిగాక యీ సంగతులు జరిగి నేటికి మూడుదినములాయెను. 

లూకా 24:22 => అయితే మాలో కొందరు సతరీలు తెలల్వారగానే సమాధియొదద్కు వెళి ల్, ఆయన 

దేహమును కానక వచిచ్ 

లూకా 24:23 => కొందరు దేవదూతలు తమకు కనబడి ఆయన బర్దికియునాన్డని చెపిప్రని మాతో 

చెపిప్ మాకు విసమ్యము కలుగజేసిరి. 

లూకా 24:24 => మాతోకూడ ఉనన్వారిలో కొందరు సమాధియొదద్కు వెళి ల్ ఆ సతరీలు చెపిప్నటుట్ 

కనుగొనిరి గాని, ఆయనను చూడలేదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:28 => ఇంతలో తాము వెళుల్చునన్ గార్మము దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన యింక 

కొంతదూరము వెళుల్నటుల్ అగపడగా 

లూకా 24:29 => వారు సాయంకాలము కావచిచ్నది, పొర్దుద్గుర్ంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని 

చెపిప్, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితోకూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళె ల్ను. 

లూకా 24:30 => ఆయన వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు, ఒక రొటెట్ను పటుట్కొని 

సోత్తర్ము చేసి దాని విరిచి వారికి పంచిపెటట్గా 

లూకా 24:31 => వారి కనున్లు తెరవబడి ఆయనను గురుత్పటిట్రి; అంతట ఆయన వారికి 

అదృశుయ్డాయెను. 
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లూకా 24:32 => అపుప్డు వారు ఆయన తోర్వలో మనతో మాటలాడుచు లేఖనములను మనకు 

బోధపరచుచునన్పుప్డు మన హృదయము మనలో మండుచుండలేదా అని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 24:33 => ఆ గడియలోనే వారు లేచి, యెరూషలేమునకు తిరిగివెళల్గా, పదునొకొండుగురు 

శిషుయ్లును వారితో కూడ ఉనన్వారును కూడివచిచ్ 

లూకా 24:34 => పర్భువు నిజముగా లేచి సీమోనునకు కనబడెనని చెపుప్కొనుచుండిరి. వారిది విని 

లూకా 24:35 => తోర్వలో జరిగిన సంగతులును, ఆయన రొటెట్ విరుచుటవలన తమకేలాగు 

తెలియబడెనో అదియు తెలియజేసిరి. 

లూకా 24:36 => వారు ఈలాగు మాటలాడుచుండగా ఆయన వారి మధయ్ను నిలిచి--మీకు 

సమాధానమవుగాకని వారితో అనెను. 

లూకా 24:37 => అయితే వారు దిగులుపడి భయాకార్ంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని 

తలంచిరి. 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 

లూకా 24:39 => నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి; ననున్ పటిట్ 

చూడుడి, నాకునన్టుట్గా మీరు చూచుచునన్ యెముకలును మాంసమును భూతమునకుండవని చెపిప్ 

లూకా 24:40 => తన చేతులను పాదములను వారికి చూపెను. 

లూకా 24:41 => అయితే వారు సంతోషముచేత ఇంకను నమమ్క ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన 

ఇకక్డ మీయొదద్ ఏమైన ఆహారము కలదా అని వారినడిగెను. 

లూకా 24:42 => వారు కాలిచ్న చేప ముకక్ను ఆయనకిచిచ్రి.  

లూకా 24:43 => ఆయన దానిని తీసికొని వారియెదుట భుజించెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

Page  of 230 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

లూకా 24:49 => ఇదిగో నా తండిర్ వాగాద్నము చేసినది మీమీదికి పంపుచునాన్ను; మీరు పైనుండి 

శకిత్ పొందువరకు పటట్ణములో నిలిచియుండుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 24:50 => ఆయన బేతనియ వరకు వారిని తీసికొనిపోయి చేతులెతిత్ వారిని ఆశీరవ్దించెను. 

లూకా 24:51 => వారిని ఆశీరవ్దించుచుండగా ఆయన వారిలోనుండి పర్తేయ్కింపబడి 

పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయెను. 

లూకా 24:52 => వారు ఆయనకు నమసాక్రము చేసి మహా ఆనందముతో యెరూషలేమునకు 

తిరిగివెళి ల్ 

లూకా 24:53 => యెడతెగక దేవాలయములో ఉండి దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండిరి. 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 2:20 => యూదులు ఈ దేవాలయము నలువదియారు సంవతస్రములు కటిట్రే; నీవు 

మూడు దినములలో దానిని లేపుదువా అనిరి. 

యోహాను 2:21 => అయితే ఆయన తన శరీరమను దేవాలయమునుగూరిచ్ యీ మాట చెపెప్ను. 

యోహాను 10:18 => ఎవడును నా పార్ణము తీసికొనడు; నా అంతట నేనే దాని పెటుట్చునాన్ను; 

దాని పెటుట్టకు నాకు అధికారము కలదు, దాని తిరిగి తీసికొనుటకును నాకు అధికారము కలదు; నా 

తండిర్వలన ఈ ఆజఞ్ పొందితిననెను. 

రోమీయులకు 4:24 => మన పర్భువైన యేసును మృతులలోనుండి లేపినవానియందు 

విశావ్సముంచిన మనకును ఎంచబడునని మన నిమితత్ముకూడ వార్యబడెను. 
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రోమీయులకు 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 

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

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:14 => దేవుడు పర్భువును లేపెను; మనలను కూడ తన శకిత్వలన లేపును. 

1 కొరిందీయులకు 15:12 => కీర్సుత్ మృతులలోనుండి లేపబడియునాన్డని పర్కటింపబడుచుండగా 

మీలో కొందరు మృతుల పునరుతాథ్నము లేదని యెటుల్ చెపుప్చునాన్రు? 

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

అటిట్ విశావ్సముతో కూడిన ఆతమ్గలవారమై, 

గలతీయులకు 1:1 => మనుషుయ్ల మూలముగానైనను ఏ మనుషుయ్నివలననైనను కాక, 

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

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

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

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

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

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

కీరత్నలు 116:3 => మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొనియుండెను పాతాళపు వేదనలు ననున్ 

పటుట్కొనియుండెను శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.  

కీరత్నలు 116:4 => అపుప్డు యెహోవా, దయచేసి నా పార్ణమును విడిపింపుమని యెహోవా 

నామమునుబటిట్ నేను మొఱఱ్పెటిట్తిని. 

కీరత్నలు 116:16 => యెహోవా, నేను నిజముగా నీ సేవకుడను, నీ సేవకుడను నీ సేవకురాలి 

కుమారుడనైయునాన్ను నీవు నాకటుల్ విపిప్యునాన్వు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

యెషయా 25:8 => మరెనన్డును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగివేయును. పర్భువైన 

యెహోవా పర్తివాని ముఖముమీది బాషప్ బిందువులను తుడిచివేయును భూమిమీదనుండి తన జనుల 

నిందను తీసివేయును ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

Page  of 233 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

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.  

హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

యోహాను 12:39 => ఇందుచేత వారు నమమ్లేకపోయిరి, ఏలయనగా  

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

నాయ్యాధిపతులు 16:3 => సమోస్ను మధయ్రాతిర్వరకు పండుకొని మధయ్రాతిర్ లేచి పటట్ణపు 

తలుపులను వాటి రెండు దావ్రబంధములను పటుట్కొని వాటి అడడ్కఱఱ్తోటి వాటిని ఊడబెరికి తన 

భుజములమీద పెటుట్కొని హెబోర్నుకు ఎదురుగానునన్ కొండకొనకు వాటిని తీసికొనిపోయెను. 

2 సమూయేలు 22:6 => పాతాళ పాశములు ననున్ అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ 

ఆవరించగను 

కీరత్నలు 18:5 => పాతాళపు పాశములు ననున్ అరికటట్గను మరణపు ఉరులు ననున్ ఆవరింపగను 
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కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  

కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 71:20 => అనేకమైన కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసినవాడా, నీవు మరల మముమ్ 

బర్దికించెదవు భూమియొకక్ అగాధ సథ్లములలోనుండి నీవు మరల మముమ్ లేవనెతెత్దవు.  

కీరత్నలు 142:7 => నేను నీ నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ చెరసాలలోనుండి నా 

పార్ణమును తపిప్ంపుము అపుప్డు నీవు నాకు మహోపకారము చేసియుండుట చూచి నీతిమంతులు 

ననున్బటిట్ అతిశయపడుదురు. 

యెషయా 49:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుకూలసమయమందు నేను నీ మొర 

నాలకించి నీకు ఉతత్రమిచిచ్తిని రక్షణదినమందు నినున్ ఆదుకొంటిని. బయలువెళుల్డి అని 

బంధింపబడినవారితోను బయటికి రండి అని చీకటిలో నునన్వారితోను చెపుప్చు దేశమును చకక్పరచి 

పాడైన సావ్సథ్య్ములను పంచిపెటుట్టకై నినున్ కాపాడి పర్జలకు నిబంధనగా నియమించితిని.  

మారుక్ 9:31 => ఏలయనగా ఆయన తన శిషుయ్లకు బోధించుచు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు, వారాయనను చంపెదరు; చంపబడిన మూడు దినములకు ఆయన 

లేచునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 5:19 => కాబటిట్ యేసు వారికి ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను తండిర్ యేది చేయుట కుమారుడు 

చూచునో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని చేయునో, వాటినే 

కుమారుడును ఆలాగే చేయును. 

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

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

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

లేపినవాడు కుళుల్పటట్లేదు. 

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

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

రోమీయులకు 6:9 => మరణమునకు ఇకను ఆయనమీద పర్భుతవ్ము లేదనియు ఎరిగి, 

ఆయనతోకూడ జీవించుదుమని నముమ్చునాన్ము. 

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

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

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముమ్ను జీవింపచేసెను; ఆయన పర్ధానులను 

అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోతస్వముతో వారిని పటిట్ తెచిచ్ బాహాటముగా 

వేడుకకు కనుపరచెను. 

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

యేసుకీర్సుత్ను జాఞ్పకము చేసికొనుము.  
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వచనము 28 

నాకు జీవమారగ్ములు తెలిపితివి నీ దరశ్నమనుగర్హించి ననున్ ఉలాల్సముతో నింపెదవు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

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

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

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

రెండవ కీరత్నయందు వార్యబడియునన్ది. 

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

లేపుటనుబటిట్ దావీదునకు అనుగర్హించిన పవితర్మైన వరములను మీకనుగర్హింతును, అవి 

నమమ్కములైనవని చెపెప్ను. 

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

చెపుప్చునాన్డు. 

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

నిదిర్ంచి, 

కీరత్నలు 16:8 => సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి నిలుపుచునాన్ను. ఆయన నా కుడి 

పారశ్వ్మందు ఉనాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను. 

కీరత్నలు 16:9 => అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచునన్ది నా ఆతమ్ హరిష్ంచుచునన్ది నా 

శరీరముకూడ సురకిష్తముగా నివసించుచునన్ది 
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కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 73:23 => అయినను నేను ఎలల్పుప్డు నీయొదద్నునాన్ను నా కుడిచెయియ్ నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 109:31 => దరిదుర్ని పార్ణమును విమరశ్కు లోపరచువారి చేతిలోనుండి అతని 

రకిష్ంచుటకై యెహోవా అతని కుడిపర్కక్ను నిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

యెషయా 41:13 => నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను భయపడకుము నేను నీకు సహాయము 

చేసెదనని చెపుప్చు నీ కుడిచేతిని పటుట్కొనుచునాన్ను.  

యెషయా 50:7 => పర్భువగు యెహోవా నాకు సహాయము చేయువాడు గనుక నేను సిగుగ్పడలేదు 

నేను సిగుగ్పడనని యెరిగి నా ముఖమును చెకుముకిరాతివలె చేసికొంటిని.  

యెషయా 50:8 => ననున్ నీతిమంతునిగా ఎంచువాడు ఆసనున్డైయునాన్డు నాతో 

వాయ్జెయ్మాడువాడెవడు? మనము కూడుకొని వాయ్జెయ్మాడుదము నా పర్తివాది యెవడు? అతని 

నాయొదద్కు రానిముమ్.  

యెషయా 5 0 : 9 = > పర్భువగు యెహోవా నాకు సహాయము చేయును నామీద 

నేరసాథ్పనచేయువాడెవడు? వారందరు వసత్రమువలె పాతగిలిపోవుదురు చిమెమ్ట వారిని తినివేయును.  

యోహాను 16:32 => యిదిగో మీలో పర్తివాడును ఎవని యింటికి వాడు చెదరిపోయి ననున్ 

ఒంటరిగా విడిచిపెటుట్ గడియ వచుచ్చునన్ది, వచేచ్యునన్ది; అయితే తండిర్ నాతో ఉనాన్డు గనుక నేను 

ఒంటరిగా లేను.  

కీరత్నలు 21:7 => ఏలయనగా రాజు యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచుచునాన్డు సరోవ్నన్తుని 

కృపచేత అతడు కదలకుండ నిలుచును. 

కీరత్నలు 30:6 => నేనెనన్డు కదలనని నా కేష్మకాలమున అనుకొంటిని. 
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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. 

2 సమూయేలు 23:2 => యెహోవా ఆతమ్ నా దావ్రా పలుకుచునాన్డు ఆయన వాకుక్ నా నోట 

ఉనన్ది.  

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.  

యోహాను 20:9 => ఆయన మృతులలోనుండి లేచుట అగతయ్మను లేఖనము వారింకను 

గర్హింపరైరి.  

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

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

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

గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

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

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

హెబీర్యులకు 11:27 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడు అదృశుయ్డైనవానిని చూచుచునన్టుట్ 

సిథ్రబుదిధ్గలవాడై, రాజాగర్హమునకు భయపడక ఐగుపుత్ను విడిచిపోయెను. 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 
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ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

వచనము 29 

సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. 

అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

కీరత్నలు 16:9 => అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచునన్ది నా ఆతమ్ హరిష్ంచుచునన్ది నా 

శరీరముకూడ సురకిష్తముగా నివసించుచునన్ది 

కీరత్నలు 22:22 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరచెదను సమాజమధయ్మున నినున్ 

సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 22:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా, ఆయనను సుత్తించుడి యాకోబు 

వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనను ఘనపరచుడి ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనకు 

భయపడుడి 

కీరత్నలు 22:24 => ఆయన బాధపడువాని బాధను తృణీకరింపలేదు, దాని చూచి ఆయన 

అసహయ్పడలేదు, అతనికి తన ముఖమును దాచలేదు. వాడాయనకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 63:5 => కొర్వువ్ మెదడు నాకు దొరకినటుల్గా నా పార్ణము తృపిత్పొందుచునన్ది ఉతస్హించు 

పెదవులతో నా నోరు నినున్గూరిచ్ గానము చేయుచునన్ది  

కీరత్నలు 71:23 => నేను నినున్ కీరిత్ంచునపుప్డు నా పెదవులును నీవు విమోచించిన నా పార్ణమును 

నినున్గూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయును. నాకు కీడు చేయజూచువారు సిగుగ్పడియునాన్రు  

కీరత్నలు 57:8 => నా పార్ణమా, మేలుకొనుము సవ్రమండలమా సితారా, మేలుకొనుడి నేను 

వేకువనే లేచెదను. 
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జెకరాయ్ 10:7 => ఎఫార్యిమువారు బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస పానము చేయువారు 

సంతోషించునటుల్ వారు మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడడ్లు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, 

యెహోవానుబటిట్ వారు హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించుదురు. 

లూకా 1:42 => సతరీలలో నీవు ఆశీరవ్దింపబడినదానవు నీ గరభ్ఫలమును ఆశీరవ్దింపబడును  

గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

యాకోబు 3:9 => దీనితో తండిర్యైన పర్భువును సుత్తింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుటిట్న 

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

వచనము 30 

అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై యుండెను గనుక అతని 

గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును అని దేవుడు తనతో 

పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

కీరత్నలు 49:15 => దేవుడు ననున్ చేరుచ్కొనును పాతాళ బలములోనుండి ఆయన నా పార్ణమును 

విమోచించును.(సెలా.) 

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

అగాధమునుండి నా పార్ణమును తపిప్ంచియునాన్వు. 
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కీరత్నలు 116:3 => మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొనియుండెను పాతాళపు వేదనలు ననున్ 

పటుట్కొనియుండెను శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.  

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

1 కొరిందీయులకు 15:55 => ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

మారుక్ 1:24 => వాడు నజరేయుడవగు యేసూ, మాతో నీకేమి, మముమ్ నశింపజేయుటకు 

వచిచ్తివా? నీవెవడవో నాకు తెలియును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవు అని కేకలువేసెను. 

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

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

లూకా 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముమ్ నశింపజేయ వచిచ్తివా? 

నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవని బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. 
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1 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదుధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:31 => కీర్సుత్ పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము 

కుళి ల్పోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

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

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

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

రెండవ కీరత్నయందు వార్యబడియునన్ది. 

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

లేపుటనుబటిట్ దావీదునకు అనుగర్హించిన పవితర్మైన వరములను మీకనుగర్హింతును, అవి 

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

చెపుప్చునాన్డు. 

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

నిదిర్ంచి, 

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

లేపినవాడు కుళుల్పటట్లేదు. 

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

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

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

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

చూచెదను నాలో నా అంతరిందిర్యములు కృశించియునన్వి 

యోనా 2:6 => నేను మరెనన్టికిని ఎకిక్రాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియునన్వి; పరవ్తముల 

పునాదులలోనికి నేను దిగియునాన్ను, నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా పార్ణము కూపములోనుండి పైకి 

రపిప్ంచియునాన్వు.  

యోహాను 11:39 => యేసు రాయి తీసివేయుడని చెపప్గా చనిపోయినవాని సహోదరియైన మారత్ 

పర్భువా, అతడు చనిపోయి నాలుగు దినములైనది గనుక ఇపప్టికి వాసనకొటుట్నని ఆయనతో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  
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కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

కీరత్నలు 89:48 => మరణమును చూడక బర్దుకు నరుడెవడు? పాతాళముయొకక్ వశముకాకుండ 

తనున్తాను తపిప్ంచుకొనగలవాడెవడు?  

యోనా 2:2 => నేను ఉపదర్వములో ఉండి యెహోవాకు మనవిచేయగా ఆయన నాకు 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ; పాతాళగరభ్ములోనుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా పార్రథ్న 

నంగీకరించియునాన్వు. 

యోహాను 11:17 => యేసు వచిచ్ అదివరకే అతడు నాలుగు దినములు సమాధిలో ఉండెనని 

తెలిసికొనెను. 

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

చెపుప్చునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15:42 => మృతుల పునరుతాథ్నమును ఆలాగే. శరీరము క్షయమైనదిగా వితత్బడి 

అక్షయమైనదిగా లేపబడును; 

వచనము 31 

కీర్సుత్ పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము కుళి ల్పోలేదనియు దావీదు ముందుగా 

తెలిసికొని ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 21:4 => ఆయుసుస్ నిమమ్ని అతడు నినున్ వరమడుగగా నీవు దానిని అతని కనుగర్హించి 

యునాన్వు సదాకాలము నిలుచు దీరాఘ్యువు నీవు దయచేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 25:4 => యెహోవా, నీ మారగ్ములను నాకు తెలియజేయుము నీ తోర్వలను నాకు 

తేటపరచుము. 
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సామెతలు 2:19 => దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమారగ్ములు వారికి 

దకక్వు. నా మాటలు వినినయెడల 

సామెతలు 8:20 => నీతిమారగ్మునందును నాయ్యమారగ్ములయందును నేను నడచుచునాన్ను. 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

యోహాను 11:26 => బర్దికి నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును ఎనన్టికిని చనిపోడు. ఈ 

మాట నముమ్చునాన్వా? అని ఆమెను నడిగెను. 

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

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 4:7 => వారి ధానయ్ దార్కాష్రసములు విసత్రించిన నాటి సంతోషముకంటె అధికమైన 

సంతోషము నీవు నా హృదయములో పుటిట్ంచితివి. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 21:6 => నితయ్ము ఆశీరావ్ద కారకుడుగా నుండునటుల్ నీవతని నియమించియునాన్వు నీ 

సనిన్ధిని సంతోషముతో అతని నులల్సింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 42:5 => నా పార్ణమా, నీవు ఏల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము. ఆయనే నా రక్షణకరత్ అనియు నా దేవుడనియు చెపుప్కొనుచు 

ఇంకను నేను ఆయనను సుత్తించెదను.  

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 
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ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

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

కలుగజేయును గాక. అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామమును ఉచచ్రించుటవలన నేను 

వారిని ఆశీరవ్దించెదను.  

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 67:7 => దేవుడు మముమ్ను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు నిలుపుదురు. 

కీరత్నలు 89:15 => శృంగధవ్నుల నెరుగు పర్జలు ధనుయ్లు యెహోవా, నీ ముఖకాంతిని చూచి వారు 

నడుచుకొనుచునాన్రు. 

సామెతలు 16:15 => రాజుల ముఖపర్కాశమువలన జీవము కలుగును వారి కటాక్షము కడవరి 

వానమబుబ్. 

పరమగీతము 5:15 => అతని కాళుల్ మేలిమిబంగారు మటల్యందు నిలిపిన చలువరాతి 

సత్ంభములవలె ఉనన్వి. అతని వైఖరి లెబానోను పరవ్తతులయ్ము అది దేవదారు వృక్షములంత 

పర్సిదధ్ము 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళి ల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

వచనము 32 

ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

Page  of 247 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

హెబీర్యులకు 7:4 => ఇతడెంత ఘనుడో చూడుడి. మూలపురుషుడైన అబార్హాము అతనికి 

కొలల్గొనన్ శేర్షఠ్మైన వసుత్వులలో పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

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

నిదిర్ంచి, 

1 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

సమాధిలో పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:16 => అతడు ఇశార్యేలీయులలో దేవుని దృషిట్కిని తన యింటివారి 

దృషిట్కిని మంచివాడై పర్వరిత్ంచెను గనుక జనులు దావీదు పటట్ణమందు రాజులదగగ్ర అతని 

పాతిపెటిట్రి. 
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నెహెమాయ్ 3:16 => అతని ఆనుకొని బేతూస్రులో సగము భాగమునకు అధిపతియు అజూబ్కు 

కుమారుడునైన నెహెమాయ్ బాగుచేసెను . అతడు దావీదు సమాధులకు ఎదురుగానునన్ 

సథ్లములవరకును కటట్బడిన కోనేటివరకును పరాకర్మశాలుల యిండల్ సథ్లమువరకును కటెట్ను. 

మతత్యి 23:29 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పర్వకత్ల 

సమాధులను కటిట్ంచుచు, నీతిమంతుల గోరీలను శృంగారించుచు 

లూకా 4:21 => సమాజ మందిరములో నునన్వారందరు ఆయనను తేరిచూడగా, ఆయన నేడు మీ 

వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినదని వారితో చెపప్సాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:25 => ఆయననుగూరిచ్ దావీదు ఇటల్నెను నేనెలల్పుప్డు నా యెదుట 

పర్భువును చూచుచుంటిని ఆయన నా కుడిపారశ్వ్మున నునాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:13 => వారు చాలించిన తరువాత యాకోబు ఇటల్నెను సహోదరులారా, 

నా మాట ఆలకించుడి. 

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

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

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

హెబీర్యులకు 4:7 => నేడు మీరాయన మాట వినినయెడల మీ హృదయములను 

కఠినపరచుకొనకుడని వెనుక చెపప్బడిన పర్కారము, ఇంత కాలమైన తరువాత దావీదు గర్ంథములో 

నేడని యొక దినమును నిరణ్యించుచునాన్డు. 

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

సమూయేలను వారినిగూరిచ్యు, పర్వకత్లనుగూరిచ్యు వివరించుటకు సమయము చాలదు. 
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వచనము 33 

కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును 

తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

2 సమూయేలు 23:2 => యెహోవా ఆతమ్ నా దావ్రా పలుకుచునాన్డు ఆయన వాకుక్ నా నోట 

ఉనన్ది.  

మతత్యి 27:35 => వారు ఆయనను సిలువవేసిన పిమమ్ట చీటుల్వేసి ఆయన వసత్రములు పంచుకొనిరి. 

మారుక్ 12:36 => నేను నీ శతుర్వులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడివైపున 

కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని దావీదే పరిశుదాధ్తమ్వలన చెపెప్ను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 4:7 => నేడు మీరాయన మాట వినినయెడల మీ హృదయములను 

కఠినపరచుకొనకుడని వెనుక చెపప్బడిన పర్కారము, ఇంత కాలమైన తరువాత దావీదు గర్ంథములో 

నేడని యొక దినమును నిరణ్యించుచునాన్డు. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 
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2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:13 => నేను అతనికి తండిర్నైయుందును, అతడు నాకు 

కుమారుడైయుండును; నీకంటె ముందుగా ఉనన్వానికి నా కృపను నేను చూపక మానినటుల్ అతనికి 

నేను నా కృపను చూపక మానను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:14 => నా మందిరమందును నా రాజయ్మందును నేను నితయ్ము అతని 

సిథ్రపరచెదను, అతని సింహాసనము ఎనన్టికిని సిథ్రముగా నుండునని అతనికి తెలియజేయుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:15 => నాతాను తనకు పర్తయ్క్షమైనదానిబటిట్ యీ మాటలనిన్టిని 

దావీదునకు తెలియజేయగా 

కీరత్నలు 89:3 => నేను ఏరప్రచుకొనినవానితో నిబంధన చేసియునాన్ను నితయ్ము నీ సంతానమును 

సిథ్రపరచెదను  

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  
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కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:20 => నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా పరిశుదధ్తైలముతో అతని 

నభిషేకించియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:21 => నా చెయియ్ యెడతెగక అతనికి తోడైయుండును నా బాహుబలము అతని 

బలపరచును. 

కీరత్నలు 89:22 => ఏ శతుర్వును అతనిమీద జయమునొందడు దోషకారులు అతని బాధపరచరు. 

కీరత్నలు 89:23 => అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొటెట్దను. అతనిమీద 

పగపటుట్వారిని మొతెత్దను.  

కీరత్నలు 89:24 => నా విశావ్సయ్తయు నా కృపయు అతనికి తోడైయుండును. నా నామమునుబటిట్ 

అతని కొముమ్ హెచిచ్ంపబడును. 

కీరత్నలు 89:25 => నేను సముదర్ముమీద అతని చేతిని నదులమీద అతని కుడిచేతిని ఉంచెదను. 

కీరత్నలు 89:26 => నీవు నా తండిర్వి నా దేవుడవు నా రక్షణ దురగ్ము అని అతడు నాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 89:27 => కావున నేను అతని నా జేయ్షఠ్కుమారునిగా చేయుదును భూరాజులలో 

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

కీరత్నలు 89:28 => నా కృప నితయ్ము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో 

సిథ్రముగానుండును. 

కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

కీరత్నలు 89:31 => వారు నా కటట్డలను అపవితర్పరచి నా ఆజఞ్లను గైకొననియెడల 
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కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబదిధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 

కీరత్నలు 89:34 => నా నిబంధనను నేను రదుద్పరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళి ల్న మాటను 

మారచ్ను. 

కీరత్నలు 89:35 => అతని సంతానము శాశవ్తముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము 

సూరుయ్డునన్ంతకాలము నా సనిన్ధిని ఉండుననియు  

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

కీరత్నలు 89:37 => నా పరిశుదధ్త తోడని నేను పర్మాణము చేసితిని దావీదుతో నేను అబదధ్మాడను. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

కీరత్నలు 110:4 => మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న నీవు నిరంతరము యాజకుడవై యుందువని 

యెహోవా పర్మాణము చేసియునాన్డు, ఆయన మాట తపప్నివాడు.  

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 132:11 => నీ గరభ్ఫలమును నీ రాజయ్ముమీద నేను నియమింతును. నీ కుమారులు నా 

నిబంధనను గైకొనినయెడల నేను వారికి బోధించు నా శాసనమును వారు అనుసరించినయెడల వారి 

కుమారులుకూడ నీ సింహాసనముమీద నితయ్ము కూరుచ్ందురని  
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కీరత్నలు 132:12 => యెహోవా సతయ్పర్మాణము దావీదుతో చేసెను ఆయన మాట తపప్నివాడు. 

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

కీరత్నలు 132:15 => దాని ఆహారమును నేను నిండారులుగా దీవించెదను దానిలోని బీదలను 

ఆహారముతో తృపిత్పరచెదను 

కీరత్నలు 132:16 => దాని యాజకులకు రక్షణను వసత్రముగా ధరింపజేసెదను దానిలోని భకుత్లు 

బిగగ్రగా ఆనందగానము చేసెదరు. 

కీరత్నలు 132:17 => అకక్డ దావీదునకు కొముమ్ మొలవజేసెదను నా అభిషికుత్నికొరకు నేనచచ్ట 

ఒక దీపము సిదధ్పరచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 132:18 => అతని శతుర్వులకు అవమానమును వసత్రముగా ధరింపజేసెదను అతని 

కిరీటము అతనిమీదనే యుండి తేజరిలుల్ను అనెను. 

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

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

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

యేసుకీర్సుత్ను జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

హెబీర్యులకు 7:1 => రాజులను సంహారము చేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబార్హామును 

హెబీర్యులకు 7:2 => ఎవడు కలిసికొని అతనిని ఆశీరవ్దించెనో, యెవనికి అబార్హాము అనిన్టిలో 

పదియవ వంతు ఇచెచ్నో, ఆ షాలేము రాజును మహోనన్తుడగు దేవుని యాజకుడునైన మెలీక్సెదెకు 

నిరంతరము యాజకుడుగా ఉనాన్డు. అతని పేరుకు మొదట నీతికి రాజనియు, తరువాత సమాధానపు 

రాజనియు అరథ్మిచుచ్నటిట్ షాలేము రాజని అరథ్ము. 

హెబీర్యులకు 7:21 => వారైతే పర్మాణము లేకుండ యాజకులగుదురు గాని యీయన నీవు 

నిరంతరము యాజకుడవై యునాన్వని పర్భువు పర్మాణము చేసెను; 
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హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

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

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 72:3 => నీతినిబటిట్ పరవ్తములును చినన్కొండలును పర్జలకు నెమమ్ది పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 72:5 => సూరుయ్డు నిలుచునంతకాలము చందుర్డు నిలుచునంతకాలము తరములనిన్టను 

జనులు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుందురు.  
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కీరత్నలు 72:6 => గడిడ్కోసిన బీటిమీద కురియు వానవలెను భూమిని తడుపు మంచి వరష్మువలెను 

అతడు విజయము చేయును. 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

అతడు విడిపించును. 

కీరత్నలు 72:13 => నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల 

పార్ణములను అతడు రకిష్ంచును  

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 
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కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

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

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

ముగిసెను. 

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

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

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

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

యిరిమ్యా 33:15 => ఆ దినములలో ఆ కాలమందే నేను దావీదునకు నీతిచిగురును 

మొలిపించెదను; అతడు భూమిమీద నీతి నాయ్యములను అనుసరించి జరిగించును. 
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ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

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

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

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

యోహాను 18:36 => యేసు నా రాజయ్ము ఈ లోకసంబంధమైనది కాదు; నా రాజయ్ము ఈ 

లోకసంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అపప్గింపబడకుండునటుల్ నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని 

నా రాజయ్ము ఇహసంబంధమైనది కాదనెను.  
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యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:16 => రాజు తాము చేసిన మనవి అంగీకరింపకపోవుట చూచి జనులు 

దావీదులో మాకు భాగము ఏది? యెషష్యి కుమారునియందు మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ గుడారమునకు పోవుడి; దావీదూ, నీ సంతతివారిని నీవే చూచుకొనుమని 

రాజునకు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ ఇశార్యేలువారందరును ఎవరి గుడారమునకు వారు వెళి ల్పోయిరి. 

యిరిమ్యా 30:9 => వారు తమ దేవుడైన యెహోవానగు నేను వారిమీద రాజుగా నియమించు 

దావీదును సేవించుదురు. 

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 
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మతత్యి 20:30 => ఇదిగో తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్నన్ యిదద్రు గుర్డిడ్వారు యేసు ఆ మారగ్మున 

వెళుల్చునాన్డని విని పర్భువా, దావీదు కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 22:43 => అందుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదముల కిర్ంద ఉంచువరకు 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 20:41 => ఆయన వారితో కీర్సుత్ దావీదు కుమారుడని జనులేలాగు చెపుప్చునాన్రు  

లూకా 22:18 => ఇకమీదట దేవుని రాజయ్ము వచుచ్వరకు నేను దార్కాష్రసము తార్గనని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:25 => ఆయననుగూరిచ్ దావీదు ఇటల్నెను నేనెలల్పుప్డు నా యెదుట 

పర్భువును చూచుచుంటిని ఆయన నా కుడిపారశ్వ్మున నునాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

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

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

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

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

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

వచనము 34 

దావీదు పరలోకమునకు ఎకిక్పోలేదు; అయితే అతడిటల్నెను నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకిర్ంద 

పాదపీఠ 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

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

చెపుప్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

కీరత్నలు 40:3 => తనకు సోత్తర్రూపమగు కొర్తత్గీతమును మన దేవుడు నా నోట నుంచెను. అనేకులు 

దాని చూచి భయభకుత్లుగలిగి యెహోవా యందు నమిమ్కయుంచెదరు.  

కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

మతత్యి 22:43 => అందుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదముల కిర్ంద ఉంచువరకు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:42 => మృతుల పునరుతాథ్నమును ఆలాగే. శరీరము క్షయమైనదిగా వితత్బడి 

అక్షయమైనదిగా లేపబడును; 

ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 

హెబీర్యులకు 4:7 => నేడు మీరాయన మాట వినినయెడల మీ హృదయములను 

కఠినపరచుకొనకుడని వెనుక చెపప్బడిన పర్కారము, ఇంత కాలమైన తరువాత దావీదు గర్ంథములో 

నేడని యొక దినమును నిరణ్యించుచునాన్డు. 

వచనము 35 

ముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను.  

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

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

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

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

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

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

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

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

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

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. 

యోహాను 20:27 => తరువాత తోమాను చూచి నీ వేర్లు ఇటు చాచి నాచేతులు చూడుము; నీ చెయియ్ 

చాచి నా పర్కక్లో ఉంచి, అవిశావ్సివి కాక విశావ్సివై యుండుమనెను. 

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

యోహాను 20:29 => యేసు నీవు ననున్ చూచి నమిమ్తివి, చూడక నమిమ్నవారు ధనుయ్లని అతనితో 

చెపెప్ను. 
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యోహాను 20:30 => మరియు అనేకమైన యితర సూచక కిర్యలను యేసు తన శిషుయ్లయెదుట 

చేసెను; అవి యీ గర్ంథమందు వార్యబడి యుండలేదు గాని 

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

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

2 సమూయేలు 22:20 => నేను ఆయనకు ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 16:5 => యెహోవా నా సావ్సథ్య్భాగము నా పానీయభాగము నీవే నా భాగమును 

కాపాడుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 71:20 => అనేకమైన కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసినవాడా, నీవు మరల మముమ్ 

బర్దికించెదవు భూమియొకక్ అగాధ సథ్లములలోనుండి నీవు మరల మముమ్ లేవనెతెత్దవు.  

కీరత్నలు 109:27 => నాకు సహాయము చేయుము నీ కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 118:16 => యెహోవా దకిష్ణహసత్ము మహోనన్తమాయెను యెహోవా దకిష్ణహసత్ము 

సాహసకారయ్ములను చేయును. 

కీరత్నలు 118:23 => అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము 

మారుక్ 12:11 => ఇది పర్భువువలననే కలిగెను ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను లేఖనము 

మీరు చదువలేదా? అని అడుగగా 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 10:18 => ఎవడును నా పార్ణము తీసికొనడు; నా అంతట నేనే దాని పెటుట్చునాన్ను; 

దాని పెటుట్టకు నాకు అధికారము కలదు, దాని తిరిగి తీసికొనుటకును నాకు అధికారము కలదు; నా 

తండిర్వలన ఈ ఆజఞ్ పొందితిననెను. 

యోహాను 15:26 => తండిర్యొదద్నుండి మీయొదద్కు నేను పంపబోవు ఆదరణకరత్, అనగా 

తండిర్యొదద్నుండి బయలుదేరు సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు ఆయన ననున్గూరిచ్ 

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

గూరిచ్యు,  

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

మహిమపరచును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

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

దేవుడు లేపెను. 

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

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

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

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 
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1 కొరిందీయులకు 14:22 => కాబటిట్ భాషలు విశావ్సులకు కాదు అవిశావ్సులకే 

సూచకమైయునన్వి. పర్వచించుట అవిశావ్సులకు కాదు విశావ్సులకే సూచకమైయునన్ది. 

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

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

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 3:8 => ఇటుల్ండగా ఆతమ్ సంబంధమైన పరిచరయ్ యెంత మహిమగలదై 

యుండును? 

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

గాని, 

కొలొసస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముమ్ను జీవింపచేసెను; ఆయన పర్ధానులను 

అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోతస్వముతో వారిని పటిట్ తెచిచ్ బాహాటముగా 

వేడుకకు కనుపరచెను. 

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

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

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

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

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

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  
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1 పేతురు 1:21 => మీరు క్షయ బీజమునుండి కాక, శాశవ్తమగు జీవముగల దేవుని 

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

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

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

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

నితయ్ జీవమును మేము చూచి , ఆ జీవమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు , దానిని మీకు 

తెలియపరచుచునాన్ము. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

వచనము 36 

మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు 

వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:24 => నా విశావ్సయ్తయు నా కృపయు అతనికి తోడైయుండును. నా నామమునుబటిట్ 

అతని కొముమ్ హెచిచ్ంపబడును. 

కీరత్నలు 118:16 => యెహోవా దకిష్ణహసత్ము మహోనన్తమాయెను యెహోవా దకిష్ణహసత్ము 

సాహసకారయ్ములను చేయును. 

Page  of 267 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

కీరత్నలు 118:22 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

కీరత్నలు 118:23 => అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము 

యెషయా 52:13 => ఆలకించుడి, నా సేవకుడు వివేకముగా పర్వరిత్ంచును అతడు హెచిచ్ంపబడి 

పర్సిదుధ్డై మహా ఘనుడుగా ఎంచబడును. 

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

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

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

యోహాను 17:5 => తండీర్, లోకము పుటట్కమునుపు నీయొదద్ నాకు ఏ మహిమయుండెనో ఆ 

మహిమతో ననున్ ఇపుప్డు నీయొదద్ మహిమపరచుము. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

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

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:23 => ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమసత్మును పూరిత్గా నింపుచునన్ వాని 

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

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

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

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

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 శేర్షుఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 1:4 => మందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

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

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

1 పేతురు 3:22 => ఆయన పరలోకమునకు వెళి ల్ దూతల మీదను అధికారుల మీదను శకుత్ల 

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:4 => ఆయన వారిని కలిసికొని యీలాగు ఆజాఞ్పించెను మీరు 

యెరూషలేమునుండి వెళల్క, నావలన వినిన తండిర్యొకక్ వాగాద్నము కొరకు కనిపెటుట్డి; 
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లూకా 24:49 => ఇదిగో నా తండిర్ వాగాద్నము చేసినది మీమీదికి పంపుచునాన్ను; మీరు పైనుండి 

శకిత్ పొందువరకు పటట్ణములో నిలిచియుండుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 7:38 => నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో లేఖనము చెపిప్నటుట్ వాని కడుపులోనుండి 

జీవజల నదులు పారునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

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

ఆదరణకరత్ను, అనగా సతయ్సవ్రూపియగు ఆతమ్ను మీకనుగర్హించును. 

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

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

యోహాను 15:26 => తండిర్యొదద్నుండి మీయొదద్కు నేను పంపబోవు ఆదరణకరత్, అనగా 

తండిర్యొదద్నుండి బయలుదేరు సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు ఆయన ననున్గూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్ను. 

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

పర్యోజనకరము; నేను వెళల్నియెడల ఆదరణకరత్ మీయొదద్కు రాడు; నేను వెళిళ్నయెడల ఆయనను 

మీయొదద్కు పంపుదును 

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

లోకమును ఒపుప్కొనజేయును. 

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

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

గూరిచ్యు,  

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

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

మీరు వాటిని సహింపలేరు. 

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

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

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

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

మహిమపరచును. 

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

మీకు తెలియజేయునని నేను చెపిప్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

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

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

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

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  

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

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 4:8 => అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనపుప్డు, చెరను చెరగా పటుట్కొనిపోయి 

మనషుయ్లకు ఈవులను అనుగర్హించెనని చెపప్బడియునన్ది. 
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తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

2 రాజులు 2:14 => ఒంటిమీదినుండి కిర్ందపడిన ఆ దుపప్టిని పటుట్కొని నీటిమీద కొటిట్ 

ఏలీయాయొకక్ దేవుడైన యెహోవా ఎకక్డ ఉనాన్డనెను. అతడు ఆ దుపప్టితో నీటిని కొటట్గా అది ఇటు 

అటు విడిపోయినందున ఎలీషా అవతలి యొడుడ్నకు నడిచిపోయెను. 

కీరత్నలు 17:7 => నీ శరణుజొచిచ్నవారిని వారిమీదికి లేచువారి చేతిలోనుండి నీ కుడిచేత 

రకిష్ంచువాడా, 

కీరత్నలు 20:6 => యెహోవా తన అభిషికుత్ని రకిష్ంచునని నాకిపుప్డు తెలియును రక్షణారథ్మైన తన 

దకిష్ణహసత్బలము చూపును తన పరిశుదాధ్కాశములోనుండి అతని కుతత్రమిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 55:18 => నా శతుర్వులు అనేకులైయునాన్రు అయినను వారు నామీదికి రాకుండునటుల్ 

సమాధానము కలుగజేసి ఆయన నా పార్ణమును విమోచించియునాన్డు.  

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

కీరత్నలు 138:7 => నేను ఆపదలలో చికుక్బడియునన్ను నీవు ననున్ బర్దికించెదవు నా శతుర్వుల 

కోపమునుండి ననున్ రకిష్ంచుటకై నీవు నీ చేయి చాపెదవు నీ కుడిచేయి ననున్ రకిష్ంచును. 

యెషయా 30:18 => కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డు 

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 32:15 => అవి అడవిగాడిదలకు ఇషట్మైనచోటుల్గాను మందలు మేయు భూమిగాను 

ఉండును అరణయ్ము ఫలభరితమైన భూమిగాను ఫలభరితమైన భూమి వృక్షవనముగానుండును. 
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యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యెషయా 45:8 => ఆకాశమండలము నీతిని కురిపించునటుల్ అంతరిక్షమా, మహావరష్ము 

వరిష్ంచుము భూమి నెరలువిడిచి రక్షణ ఫలించునటుల్ భూమి నీతిని మొలిపించును గాక యెహోవానగు 

నేను దాని కలుగజేసియునాన్ను.  

యెషయా 52:15 => ఆలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును రాజులు అతని చూచి నోరు 

మూసికొనెదరు తమకు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు తాము విననిదానిని 

గర్హింతురు. 

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

యెహెజేక్లు 39:29 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీద నేను నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక 

నేనికను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై యుండను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 47:3 => ఆ మనుషుయ్డు కొలనూలు చేతపటుట్కొని తూరుప్ మారగ్మున బయలువెళి ల్ 

వెయియ్ మూరలు కొలిచి ఆ నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ చీలమండ లోతుండెను.  

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 
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యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

యోహాను 12:16 => ఆయన శిషుయ్లు ఈ మాటలు మొదట గర్హింపలేదు గాని యేసు 

మహిమపరచబడినపుప్డు అవి ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడెననియు, వారాయనకు వాటిని చేసిరనియు 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనిరి. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:25 => ఈ సంగతులు గూఢారథ్ముగా మీతో చెపిప్తిని; అయితే నేనిక యెనన్డును 

గూఢారథ్ముగా మీతో మాటలాడక తండిర్నిగూరిచ్ మీకు సప్షట్ముగా తెలియజెపుప్ గడియ వచుచ్చునన్ది. 

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 4:33 => ఇదియుగాక అపొసత్లులు బహు బలముగా పర్భువైన యేసు 

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 
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2 కొరిందీయులకు 3:8 => ఇటుల్ండగా ఆతమ్ సంబంధమైన పరిచరయ్ యెంత మహిమగలదై 

యుండును? 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

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

మీరెరుగుదురు. 

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 శేర్షుఠ్డై, ఉనన్త లోక 

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

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

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

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

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 
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1 యోహాను 5:7 => సాక్షయ్మిచుచ్వారు ముగుగ్రు, అనగా ఆతమ్యు, నీళుల్ను, రకత్మును, ఈ 

ముగుగ్రు ఏకీభవించియునాన్రు. 

పర్కటన 3:1 => సారీ ద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 

వచనము 37 

వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, మేమేమి చేతుమని పేతురును 

కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 22:43 => అందుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదముల కిర్ంద ఉంచువరకు 

మతత్యి 22:44 => నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని 

దావీదు ఆయనను పర్భువని ఆతమ్వలన ఏల చెపుప్చునాన్డు? 

మతత్యి 22:45 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపిప్నయెడల, ఆయన ఏలాగు అతనికి 

కుమారుడగునని వారినడుగగా 

మారుక్ 12:36 => నేను నీ శతుర్వులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడివైపున 

కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని దావీదే పరిశుదాధ్తమ్వలన చెపెప్ను. 

లూకా 20:42 => నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు 

నాకుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని  
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లూకా 20:43 => పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను. అని కీరత్నల గర్ంథములో దావీదే చెపిప్యునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

హెబీర్యులకు 1:13 => అయితే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా చేయువరకు 

నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము అని దూతలలో ఎవనినిగూరిచ్యైన యెపుప్డైనను చెపెప్నా? 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 18:50 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన 

దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు 

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 22:44 => నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని 

దావీదు ఆయనను పర్భువని ఆతమ్వలన ఏల చెపుప్చునాన్డు? 

మతత్యి 25:33 => తన కుడివైపున గొఱఱ్లను ఎడమవైపున మేకలను నిలువబెటుట్ను. 

లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 3:13 => మరియు పరలోకమునుండి దిగి వచిచ్నవాడే, అనగా పరలోకములో ఉండు 

మనుషయ్కుమారుడే తపప్ పరలోకమునకు ఎకిక్పోయిన వాడెవడును లేడు. 
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యోహాను 18:33 => పలాతు తిరిగి అధికారమందిరములో పర్వేశించి యేసును పిలిపించి యూదుల 

రాజువు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

ఎఫెసీయులకు 4:9 => ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొకక్ కిర్ంది భాగములకు 

దిగెననియు అరథ్మిచుచ్చునన్ది గదా. 

కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

1 పేతురు 3:22 => ఆయన పరలోకమునకు వెళి ల్ దూతల మీదను అధికారుల మీదను శకుత్ల 

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

వచనము 38 

పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున 

బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము పొందుదురు. 

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

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

యెహోషువ 10:24 => వారు ఆ రాజులను వెలుపలికి రపిప్ంచి యెహోషువ యొదద్కు తీసికొని 

వచిచ్నపుప్డు యెహోషువ ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి, తనతో యుదధ్మునకు వెళి ల్వచిచ్న 

యోధుల అధిపతులతోమీరు దగగ్రకు రండి; ఈ రాజుల మెడలమీద మీ పాదముల నుంచుడని చెపప్గా 

వారు దగగ్రకు వచిచ్ వారి మెడలమీద తమ పాదములనుంచిరి. 
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యెహోషువ 10:25 => అపుప్డు యెహోషువ వారితో మీరు భయపడకుడి, జడియకుడి, దృఢతవ్ము 

వహించి ధైరయ్ముగా నుండుడి; మీరు ఎవరితో యుదధ్ము చేయుదురో ఆ శతుర్వులకందరికి యెహోవా 

వీరికి చేసినటుట్ చేయుననెను. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 18:40 => నా శతుర్వులను వెనుకకు నీవు మళల్చేసితివి ననున్ దేవ్షించువారిని నేను 

నిరూమ్లము చేసితిని 

కీరత్నలు 18:41 => వారు మొఱఱ్పెటిట్రి గాని రకిష్ంచువాడు లేకపోయెను యెహోవాకు వారు 

మొఱఱ్పెటుట్దురు గాని ఆయనవారి కుతత్రమియయ్కుండును. 

కీరత్నలు 18:42 => అపుప్డు గాలికి ఎగురు ధూళివలె నేను వారిని పొడిగా కొటిట్తిని వీధుల పెంటను 

ఒకడు పారబోయునటుల్ నేను వారిని పారబోసితిని. 

కీరత్నలు 21:8 => నీ హసత్ము నీ శతుర్వులందరిని చికిక్ంచుకొనును నీ దకిష్ణహసత్ము నినున్ 

దేవ్షించువారిని చికిక్ంచుకొనును. 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 21:10 => భూమిమీద నుండకుండ వారి గరభ్ఫలమును నీవు నాశనము చేసెదవు నరులలో 

నుండకుండ వారి సంతానమును నశింపజేసెదవు. 
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కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 21:12 => నీవు వారిని వెనుకకు తిర్పిప్వేసెదవు నీ వింటి నారులను బిగించి వారిని 

ముఖముమీద కొటుట్దువు. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 

ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  

యెషయా 59:18 => పర్తిదండనను వసత్రముగా వేసికొనెను ఆసకిత్ని పైవసత్రముగా ధరించుకొనెను 

వారి కిర్యలనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన శతుర్వులకు రౌదర్ము చూపును తన విరోధులకు 

పర్తికారము చేయును దీవ్పసుథ్లకు పర్తికారము చేయును.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

యెషయా 63:4 => పగతీరుచ్కొను దినము నా మనసుస్నకు వచెచ్ను విముకిత్ చేయదగిన 

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

యెషయా 63:5 => నేను చూచి ఆశచ్రయ్పడితిని సహాయము చేయువాడొకడును లేకపోయెను 

ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగర్త 

నాకాధారమాయెను.  

యెషయా 63:6 => కోపముగలిగి జనములను తొర్కిక్వేసితిని ఆగర్హపడి వారిని మతిత్లల్జేసితిని వారి 

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 
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లూకా 20:16 => అతడు వచిచ్ ఆ కాపులను సంహరించి తన దార్క్షతోటను ఇతరులకు ఇచుచ్నని 

ఆయన చెపప్గా వారు విని అటుల్ కాకపోవునుగాకనిరి. 

లూకా 20:17 => ఆయన వారిని చూచి ఆలాగైతే ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను అని వార్యబడిన మాట ఏమిటి? 

లూకా 20:18 => ఈ రాతిమీద పడు పర్తివాడును తునకలైపోవును; గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలిచేయుననెను. 

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

తొర్కిక్ంచును. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

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 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  
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పర్కటన 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదుధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

మతత్యి 22:44 => నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని 

దావీదు ఆయనను పర్భువని ఆతమ్వలన ఏల చెపుప్చునాన్డు? 

మతత్యి 25:33 => తన కుడివైపున గొఱఱ్లను ఎడమవైపున మేకలను నిలువబెటుట్ను. 

లూకా 20:42 => నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు 

నాకుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని  
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గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

హెబీర్యులకు 10:13 => అపప్టినుండి తన శతుర్వులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా 

చేయబడువరకు కనిపెటుట్చు దేవుని కుడిపారశ్య్మున ఆసీనుడాయెను. 

వచనము 39 

ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు 

పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 2:4 => యాకోబు ఇంటివారలారా, ఇశార్యేలు ఇంటివారలారా, మీరందరు యెహోవా 

వాకుక్ వినుడి. 

యిరిమ్యా 9:26 => ఐగుపీత్యులను యూదావారిని ఎదోమీయులను అమోమ్నీయులను 

మోయాబీయులను గడడ్పు పర్కక్లను కతిత్రించుకొను అరణయ్ నివాసులైన వారినందరిని నేను 

శికిష్ంచెదను, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 31:31 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను కొర్తత్ నిబంధన చేయు 

దినములు వచుచ్చునన్వి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

యెహెజేక్లు 34:30 => అపుప్డు తమ దేవుడైన యెహోవానగు నేను తమకు తోడుగా ఉనాన్ననియు, 

ఇశార్యేలీయులైన తాము నా జనులైయునాన్రనియు వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 39:25 => కాబటిట్ పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పరిశుదద్ 

నామమునుబటిట్ రోషము కలిగినవాడనై యాకోబు సంతతివారిని చెరలోనుండి రపిప్ంచెదను, 

ఇశార్యేలీయులందరియెడల జాలిపడెదను. 
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యెహెజేక్లు 39:26 => వారు నాయెడల తాము చూపిన విశావ్సఘాతకమును తమ అవమానమును 

తాము భరించుదురు. నేను అనయ్జనులందరిలోనుండి వారిని సమకూరిచ్ వారి శతుర్వుల 

దేశములోనుండి రపిప్ంచిన తరువాత వారు సురకిష్తముగాను నిరభ్యముగాను తమ దేశములో 

నివసించునపుప్డు  

యెహెజేక్లు 39:27 => వారియందు అనయ్జనులనేకముల యెదుట ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 39:28 => అనయ్జనులలోనికి వారిని చెరగా పంపి, వారిలో ఎవరిని ఇకను అచచ్ట 

ఉండనియయ్క తమ దేశమునకు వారిని సమకూరిచ్న సంగతినిబటిట్ నేను తమ దేవుడైన యెహోవానై 

యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 39:29 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీద నేను నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక 

నేనికను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై యుండను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 

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

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రు హ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

రోమీయులకు 9:6 => అయితే దేవునిమాట తపిప్పోయినటుట్ కాదు; ఇశార్యేలు సంబంధులందరును 

ఇశార్యేలీయులు కారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

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

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37 => యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ 

మొదలుకొని యూదయ యందంతట పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

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. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

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

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

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

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

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

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 
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మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

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

చెపెప్ను.  

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

అపప్గించియునాన్డు. 

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

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

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

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 
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యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

రోమీయులకు 14:8 => మనము బర్దికినను పర్భువు కోసమే బర్దుకుచునాన్ము; చనిపోయినను 

పర్భువు కోసమే చనిపోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనము బర్దికినను చనిపోయినను పర్భువు వారమై 

యునాన్ము. 

రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 

రోమీయులకు 14:11 => నా తోడు, పర్తి మోకాలును నా యెదుట వంగును, పర్తి నాలుకయు 

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

రోమీయులకు 14:12 => అని వార్యబడియునన్ది గనుక మనలో పర్తివాడును తనున్గురించి 

దేవునికి లెకక్ యొపప్గింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడడ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

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

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

1 రాజులు 19:12 => ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుటెట్ను గాని ఆ మెరుపునందు యెహోవా 

పర్తయ్క్షము కాలేదు, మెరుపు ఆగిపోగా మికిక్లి నిమమ్ళముగా మాటలాడు ఒక సవ్రము వినబడెను. 

కీరత్నలు 20:6 => యెహోవా తన అభిషికుత్ని రకిష్ంచునని నాకిపుప్డు తెలియును రక్షణారథ్మైన తన 

దకిష్ణహసత్బలము చూపును తన పరిశుదాధ్కాశములోనుండి అతని కుతత్రమిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

యెషయా 59:20 => సీయోనునొదద్కును యాకోబులో తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళుల్కొనిన 

వారియొదద్కును విమోచకుడు వచుచ్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

మతత్యి 16:20 => అటుపిమమ్ట తాను కీర్సుత్ అని యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన తన శిషుయ్లకు 

ఖండితముగా ఆజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 1:15 => కాలము సంపూరణ్మైయునన్ది, దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్ది ? 

మారుమనసుస్ పొంది సువారత్ నముమ్డని చెపుప్చు దేవుని సువారత్ పర్కటించుచు, గలిలయకు వచెచ్ను. 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 
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లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

లూకా 2:26 => అతడు పర్భువు యొకక్ కీర్సుత్ను చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి 

పరిశుదాధ్తమ్చేత బయలుపరచబడి యుండెను; ఆతమ్వశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచెచ్ను. 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

యోహాను 12:16 => ఆయన శిషుయ్లు ఈ మాటలు మొదట గర్హింపలేదు గాని యేసు 

మహిమపరచబడినపుప్డు అవి ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడెననియు, వారాయనకు వాటిని చేసిరనియు 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనిరి. 

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

బయలుదేరి వచెచ్ననియు, దేవునియొదద్కు వెళల్వలసియునన్దనియు యేసు ఎరిగి 

యోహాను 13:31 => వాడు వెళి ల్న తరువాత యేసు ఇటల్నెను ఇపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు 

మహిమపరచబడియునాన్డు; దేవుడును ఆయనయందు మహిమపరచబడియునాన్డు. 

యోహాను 21:7 => కాబటిట్ యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు ఆయన పర్భువు సుమి అని పేతురుతో 

చెపెప్ను. ఆయన పర్భువని సీమోను పేతురు విని, వసత్రహీనుడై యునన్ందున పైబటట్వేసి సముదర్ములో 

దుమికెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

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

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

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

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

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

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 8:6 => ఆకాశమందైనను భూమిమీదనైనను దేవతలనబడినవి యునన్ను, మనకు 

ఒకక్డే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్; ఆయననుండి సమసత్మును కలిగెను; ఆయన నిమితత్ము 

మనమునాన్ము. మరియు మనకు పర్భువు ఒకక్డే; ఆయన యేసుకీర్సుత్; ఆయనదావ్రా సమసత్మును 

కలిగెను; మనము ఆయనదావ్రా కలిగినవారము. 

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

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

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

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

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 
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హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

వచనము 40 

ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ 

పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

యెహెజేక్లు 7:16 => వారిలో ఎవరైనను తపిప్ంచుకొనినయెడల వారందరును లోయలోని 

గువవ్లవలె పరవ్తములమీదనుండి తమ దోషములనుబటిట్ మూలుగ్లిడుదురు. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

లూకా 3:10 => అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా 

యోహాను 8:9 => వారామాట విని, పెదద్వారు మొదలుకొని చినన్వారివరకు ఒకనివెంట ఒకడు 

బయటికి వెళి ల్రి; యేసు ఒకక్డే మిగిలెను; ఆ సతరీ మధయ్ను నిలువబడియుండెను. 

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

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

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

గూరిచ్యు,  

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

ఒపుప్కొనజేయును. 

రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

1 కొరిందీయులకు 14:24 => అయితే అందరు పర్వచించుచుండగా అవిశావ్సియైనను ఉపదేశము 

పొందనివాడైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, అందరి బోధవలన తాను పాపినని గర్హించి, అందరివలన 

విమరిశ్ంపబడును. 

1 కొరిందీయులకు 14:25 => అపుప్డతని హృదయ రహసయ్ములు బయలుపడును. ఇందువలన 

దేవుడు నిజముగా మీలో ఉనాన్డని పర్చురము చేయుచు అతడు సాగిలపడి దేవునికి నమసాక్రము 

చేయును. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:29 => అతడు దీపము తెమమ్నిచెపిప్ లోపలికి వచిచ్, వణకుచు 

పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

నేనేమి చేయవలెననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:10 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నేనేమి చేయవలెనని అడుగగా, పర్భువు 

నీవు లేచి దమసుక్లోనికి వెళుల్ము; అకక్డ నీవు చేయుటకు నియమింపబడినవనిన్యు నీకు 

చెపప్బడునని నాతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

1 రాజులు 18:39 => అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 

యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 
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1 రాజులు 19:12 => ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుటెట్ను గాని ఆ మెరుపునందు యెహోవా 

పర్తయ్క్షము కాలేదు, మెరుపు ఆగిపోగా మికిక్లి నిమమ్ళముగా మాటలాడు ఒక సవ్రము వినబడెను. 

కీరత్నలు 45:5 => నీ బాణములు వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు 

శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 

కీరత్నలు 51:8 => ఉతాస్హ సంతోషములు నాకు వినిపింపుము అపుప్డు నీవు విరిచిన యెముకలు 

హరిష్ంచును. 

పర్సంగి 12:11 => జాఞ్నులు చెపుప్ మాటలు ములుకోలలవలెను చకక్గా కూరచ్బడి బిగగొటట్బడిన 

మేకులవలెను ఉనన్వి; అవి ఒకక్ కాపరివలన అంగీకరింపబడినటుట్నన్వి. 

యెషయా 21:12 => కావలివాడు ఉదయమునగును రాతిర్యునగును మీరు విచారింపగోరినయెడల 

విచారించుడి మరల రండి అనుచునాన్డు. 

యెషయా 29:24 => చంచల బుదిధ్గలవారు వివేకులగుదురు సణుగువారు ఉపదేశమునకు 

లోబడుదురు. 

యిరిమ్యా 23:29 => నా మాట అగిన్వంటిదికాదా? బండను బదద్లుచేయు సుతెత్వంటిది కాదా? 

యెహెజేక్లు 33:5 => బాకానాదము వినియును వాడు జాగర్తత్పడకపోయెను గనుక తన 

పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది; ఏలయనగా వాడు జాగర్తత్పడినయెడల తన పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనును. 

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

యొకటి పుటెట్ను; అపుప్డు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొనెను. 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

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

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 
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మారుక్ 10:17 => ఆయన బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒకడు పరుగెతిత్కొనివచిచ్ 

ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయుదునని 

ఆయన నడిగెను. 

లూకా 12:17 => అపుప్డతడు నా పంట సమకూరుచ్కొనుటకు నాకు సథ్లము చాలదు గనుక నేనేమి 

చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును; 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

లూకా 18:18 => ఒక అధికారి ఆయనను చూచి సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు 

నేనేమి చేయవలెనని ఆయన నడిగెను. 

లూకా 23:48 => చూచుటకై కూడివచిచ్న పర్జలందరు జరిగిన కారయ్ములు చూచి, రొముమ్ 

కొటుట్కొనుచు తిరిగివెళి ల్రి. 

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

అడుగగా 

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

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

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

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

వచనము 41 

కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, ఆ దినమందు ఇంచుమించు 

మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

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

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 21:28 => మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు 

మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

మతత్యి 21:30 => అతడు రెండవవానియొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్కారమే చెపప్గా వాడు అయాయ్, 

పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిదద్రిలో ఎవడు తండిర్ యిషట్పర్కారము చేసినవాడని వారినడిగెను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

లూకా 15:1 => ఒకపుప్డు సమసత్మైన సుంకరులును పాపులును ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన 

దగగ్రకు వచుచ్చుండగా 

లూకా 15:2 => పరిసయుయ్లును శాసు త్ర్లును అది చూచి ఇతడు పాపులను చేరుచ్కొని వారితో కూడ 

భోజనము చేయుచునాన్డని చాల సణుగుకొనిరి. 

లూకా 15:3 => అందుకాయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను 

లూకా 15:4 => మీలో ఏ మనుషుయ్నికైనను నూరు గొఱఱ్లు కలిగియుండగా వాటిలో ఒకటి 

తపిప్పోయినయెడల అతడు తొంబది తొమిమ్దింటిని అడవిలో విడిచిపెటిట్, తపిప్పోయినది దొరకువరకు 

దానిని వెదక వెళల్డా? 

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

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 
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లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 15:8 => ఏ సతరీకైనను పది వెండి నాణములుండగా వాటిలో ఒక నాణము పోగొటుట్కొంటె ఆమె 

దీపము వెలిగించి యిలుల్ ఊడిచ్ అది దొరకువరకు జాగర్తత్గా వెదకదా? 

లూకా 15:9 => అది దొరకినపుప్డు తన చెలికతెత్లను పొరుగువారిని పిలిచి నాతో కూడ 

సంతోషించుడి, నేను పోగొటుట్కొనిన నాణము దొరకినదని వారితో చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 15:11 => మరియు ఆయన ఇటల్నెను ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. 

లూకా 15:12 => వారిలో చినన్వాడు తండీర్, ఆసిత్లో నాకువచుచ్ భాగమిమమ్ని తన తండిర్ నడుగగా, 

అతడు వారికి తన ఆసిత్ని పంచిపెటెట్ను. 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

లూకా 15:14 => అదంతయు ఖరుచ్ చేసిన తరువాత ఆ దేశమందు గొపప్ కరవు రాగా వాడు 

ఇబబ్ంది పడసాగి, 

లూకా 15:15 => వెళి ల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

లూకా 15:16 => వాడు పందులు తిను పొటుట్తో తన కడుపు నింపుకొన అశపడెను గాని యెవడును 

వానికేమియు ఇయయ్లేదు. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 
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లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 

లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 15:21 => అపుప్డు ఆ కుమారుడు అతనితో తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను 

కాననెను. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

లూకా 15:23 => కొర్వివ్న దూడను తెచిచ్ వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము; 

లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

లూకా 15:25 => అపుప్డు అతని పెదద్ కుమారుడు పొలములో ఉండెను. వాడు (పొలమునుండి) 

వచుచ్చు ఇంటిదగగ్రకు రాగా, వాదయ్ములును నాటయ్మును జరుగుట విని 

లూకా 15:26 => దాసులలో ఒకని పిలిచి ఇవి ఏమిటని అడుగగా 

లూకా 15:27 => ఆ దాసుడు అతనితో నీ తముమ్డు వచిచ్యునాన్డు, అతడు తనయొదద్కు 

సురకిష్తముగా వచిచ్నందున నీ తండిర్ కొర్వివ్న దూడను వధించెననెను. 

లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 

లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 

లూకా 15:30 => అయితే నీ ఆసిత్ని వేశయ్లతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు 

కొర్వివ్న దూడను వధించితివని చెపెప్ను. 
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లూకా 15:31 => అందుకతడు కుమారుడా, నీవెలల్పుప్డును నాతోకూడ ఉనాన్వు; నావనిన్యు నీవి, 

లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:36 => వారు తోర్వలో వెళుల్చుండగా నీళుల్నన్ యొక చోటికి వచిచ్నపుప్డు 

నపుంసకుడు ఇదిగో నీళుల్; నాకు బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

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

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:38 => అంతట ఫిలిపుప్ అతనికి బాపిత్సమ్మిచెచ్ను. 

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 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:32 => అతనికిని అతని ఇంటనునన్ వారికందరికిని దేవుని వాకయ్ము 

బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:33 => రాతిర్ ఆ గడియలోనే అతడు వారిని తీసికొనివచిచ్, వారి 

గాయములు కడిగెను; వెంటనే అతడును అతని ఇంటివారందరును బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, 

దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:16 => గనుక నీవు తడవుచేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేసి బాపిత్సమ్ము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెపెప్ను.  
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తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

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

శరీర మాలినయ్ము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుకీర్సుత్ పునరుతాథ్న మూలముగా దేవుని విషయము 

నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్నిచుచ్ పర్తుయ్తత్రమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:48 => యేసుకీర్సుత్ నామమందు వారు బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని 

ఆజాఞ్పించెను. తరువాత కొనిన్ దినములు తమయొదద్ ఉండుమని వారతని వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:4 => అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక వచుచ్వానియందు, అనగా 

యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:5 => వారు ఆ మాటలు విని పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి. 

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

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

రోమీయులకు 6:3 => కీర్సుత్యేసులోనికి బాపిత్సమ్ము పొందిన మనమందరము ఆయన 

మరణములోనికి బాపిత్సమ్ము పొందితిమని మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 1:13 => కీర్సుత్ విభజింపబడియునాన్డా? పౌలు మీకొరకు సిలువ వేయబడెనా? 

పౌలు నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరా? 
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1 కొరిందీయులకు 1:14 => నా నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరని యెవరైనను 

చెపప్కుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:15 => కిర్సుప్నకును గాయియుకును తపప్ మరియెవరికిని నేను 

బాపిత్సమ్మియయ్లేదు; అందుకై దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:16 => సెత్ఫను ఇంటివారికిని బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని; వీరికి తపప్ మరి ఎవరికైనను 

బాపిత్సమ్మిచిచ్తినేమో నేనెరుగను. 

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

వయ్రథ్ము కాకుండునటుల్, వాకాచ్తురయ్ము లేకుండ సువారత్ పర్కటించుటకే ఆయన ననున్ పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:16 => యోవేలు పర్వకత్ దావ్రా చెపప్బడిన సంగతి యిదే, ఏమనగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:18 => ఆ దినములలో నా దాసులమీదను నా దాసురాండర్మీదను నా 

ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక వారు పర్వచించెదరు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:15 => వీరు వచిచ్ వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందవలెనని వారికొరకు పార్రథ్న 

చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:17 => అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 

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

వారందరిమీదికి పరిశుదాధ్తమ్ దిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45 => సునన్తి పొందినవారిలో పేతురుతో కూడ వచిచ్న 

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  

యెషయా 32:15 => అవి అడవిగాడిదలకు ఇషట్మైనచోటుల్గాను మందలు మేయు భూమిగాను 

ఉండును అరణయ్ము ఫలభరితమైన భూమిగాను ఫలభరితమైన భూమి వృక్షవనముగానుండును. 

యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యెషయా 44:4 => నీటికాలువలయొదద్ నాటబడిన నిరవంజిచెటుల్ గడిడ్లో ఎదుగునటుల్ వారు 

ఎదుగుదురు. 

యెషయా 59:21 => నేను వారితో చేయు నిబంధన యిది నీ మీదనునన్ నా ఆతమ్యు నేను నీ 

నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిలల్ల నోటనుండియు నీ పిలల్ల పిలల్ల నోటనుండియు 

ఈ కాలము మొదలుకొని యెలల్పుప్డును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

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

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 39:29 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీద నేను నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక 

నేనికను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై యుండను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 
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యోవేలు 2:29 => ఆ దినములలో నేను పనివారిమీదను పనికతెత్లమీదను నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రింతును. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

కీరత్నలు 51:13 => అపుప్డు అతికర్మము చేయువారికి నీ తోర్వలను బోధించెదను పాపులును నీ 

తటుట్ తిరుగుదురు. 

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

యెషయా 21:12 => కావలివాడు ఉదయమునగును రాతిర్యునగును మీరు విచారింపగోరినయెడల 

విచారించుడి మరల రండి అనుచునాన్డు. 

హోషేయ 12:6 => కాబటిట్ నీవు నీ దేవునితటుట్ తిరుగవలెను; కనికరమును నాయ్యమును 

అనుసరించుచు ఎడతెగక నీ దేవునియందు నమిమ్క నుంచుము. 

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  
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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 

మారుక్ 1:5 => అంతట యూదయ దేశసుథ్లందరును, యెరూషలేము వారందరును, బయలుదేరి 

అతనియొదద్కు వచిచ్, తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి 

మారుక్ 1:17 => యేసు నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ జాలరులనుగా 

చేసెదనని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:12 => కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

లూకా 1:77 => మరియు ఓ శిశువా, నీవు సరోవ్నన్తుని పర్వకత్వనబడుదువు మన దేవుని మహా 

వాతస్లయ్మును బటిట్ వారి పాపములను క్షమించుట వలన  

లూకా 5:32 => మారుమనసుస్ పొందుటకై నేను పాపులను పిలువవచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను 

పిలువరాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

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 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 
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యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 

యోహాను 20:23 => మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి 

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

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

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

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

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

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

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

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

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

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

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:2 => వారు పరిశుదాధ్తుమ్డునాన్డనన్ సంగతియే మేము వినలేదని 

చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

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

కిర్యలవలన ఆతమ్ను పొందితిరా లేక విశావ్సముతో వినుటవలన పొందితిరా? 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  
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హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 42 

వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ విరుచుటయందును పార్రథ్న 

చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

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. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 115:14 => యెహోవా మిముమ్ను మీ పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 

కీరత్నలు 115:15 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవాచేత మీరు ఆశీరవ్దింపబడినవారు. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 
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యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 37:25 => మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న 

దేశములో వారు నివసింతురు, వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా 

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

రోమీయులకు 11:16 => ముదద్లో మొదటి పిడికెడు పరిశుదధ్మైనదైతే ముదద్ంతయు పరిశుదధ్మే; 

వేరు పరిశుదధ్మైనదైతే కొమమ్లును పరిశుదధ్ములే. 

రోమీయులకు 11:17 => అయితే కొమమ్లలో కొనిన్ విరిచివేయబడి, అడవి ఒలీవ కొమమ్వైయునన్ 

నీవు వాటిమధయ్న అంటుకటట్బడి, ఒలీవచెటుట్యొకక్ సారవంతమైన వేరులో వాటితో కలిసి 

పాలుపొందినయెడల, ఆ కొమమ్లపైన  

1 కొరిందీయులకు 7:14 => అవిశావ్సియైన భరత్ భారయ్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును; 

అవిశావ్సురాలైన భారయ్ విశావ్సియైన భరత్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును. లేనియెడల మీ పిలల్లు 

అపవితుర్లైయుందురు, ఇపుప్డైతే వారు పవితుర్లు 

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

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  

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

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

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

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

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

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

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

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

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

జనమును ఏరప్రచుకొనుటకు వారిని ఏలాగు మొదట కటాకిష్ంచెనో సుమెయోను వివరించియునాన్డు. 

యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:14 => ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేవ్షమును, 

అనగా విధిరూపకమైన ఆజఞ్లుగల ధరమ్శాసత్రమును తన శరీరమందు కొటిట్వేయుటచేత మధయ్గోడను 

పడగొటిట్, మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. 
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ఎఫెసీయులకు 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 

ఎఫెసీయులకు 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:18 => ఆయన దావ్రానే మనము ఉభయులము ఒకక్ ఆతమ్యందు తండిర్ సనిన్ధికి 

చేరగలిగి యునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 2:19 => కాబటిట్ మీరికమీదట పరజనులును పరదేశులునై యుండక, పరిశుదుధ్లతో 

ఏక పటట్ణసుథ్లును దేవుని యింటివారునై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:21 => పర్తి కటట్డమును ఆయనలో చకక్గా అమరచ్బడి, పర్భువునందు 

పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు వృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:22 => ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ్ మూలముగా దేవునికి నివాససథ్లమై 

యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 

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

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 
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ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

యోవేలు 2:32 => యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను 

తపిప్ంచుకొనిన వారుందురు, శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు కనబడుదురు. ఆ దినమున 

యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయనకు పార్రథ్నచేయు వారందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

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? 

రోమీయులకు 11:29 => ఏలయనగా, దేవుడు తన కృపావరముల విషయములోను, పిలుపు 

విషయములోను పశాచ్తాత్ప పడడు. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

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

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

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

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

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

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

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

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

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

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

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

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

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

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

బలపరచును. 

2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

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

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

Page  of 314 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

ఆదికాండము 17:18 => అబార్హాము ఇషామ్యేలు నీ సనిన్ధిని బర్దుక ననుగర్హించుము అని 

దేవునితో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 20:6 => ననున్ పేర్మించి నా ఆజఞ్లు గైకొనువారిని వెయియ్ తరములవరకు 

కరుణించువాడనై యునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:15 => ఇకక్డ నేడు మనతోకూడ నుండనివారితోను ఈ నిబంధనను 

పర్మాణమును చేయుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:19 => నేడు జీవమును మరణమును, ఆశీరావ్దమును శాపమును నేను 

నీ యెదుటను ఉంచి, భూమాయ్కాశములను మీమీద సాకుష్లుగా పిలుచుచునాన్ను. 

యెహోషువ 4:6 => ఇకమీదట మీ కుమారులు ఈ రాళె ల్ందుకని అడుగునపుప్డు మీరు యెహోవా 

మందసము నెదుట యొరాద్ను నీళుల్ ఏకరాశిగా ఆపబడెను. 

ఎజార్ 8:21 => అపుప్డు దేవుని సనిన్ధిని మముమ్ను మేము దుఃఖపరచుకొని, మాకును మా 

చినన్వారికిని మా ఆసిత్కిని శుభపర్యాణము కలుగునటుల్గా ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నది 

దగగ్ర ఉపవాసముండుడని పర్కటించితిని. 

కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  

కీరత్నలు 69:36 => ఆయన సేవకుల సంతానము దానిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును ఆయన నామమును 

పేర్మించువారు అందులో నివసించెదరు. 

కీరత్నలు 112:2 => వాని సంతతివారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల 

వంశపువారు దీవింపబడుదురు 

సామెతలు 11:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనునికి శిక్ష తపప్దు. నీతిమంతుల సంతానము 

విడిపింపబడును. 

సామెతలు 20:7 => యథారథ్వరత్నుడగు నీతిమంతుని పిలల్లు వాని తదనంతరము ధనుయ్లగుదురు. 
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యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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

పిలల్లను కనరు వారు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు వారియొదద్నే 

యుందురు.  

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. 

జెకరాయ్ 10:7 => ఎఫార్యిమువారు బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస పానము చేయువారు 

సంతోషించునటుల్ వారు మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడడ్లు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, 

యెహోవానుబటిట్ వారు హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించుదురు. 

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

మతత్యి 19:13 => అపుప్డు ఆయన వారిమీద చేతులుంచి పార్రథ్న చేయవలెనని కొందరు 

చినన్పిలల్లను ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

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

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 10:14 => యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడడ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి 

నాటంకపరచవదుద్; దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 
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లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 18:16 => అయితే యేసు వారిని తనయొదద్కు పిలిచి చినన్బిడడ్లను ఆటంకపరచక వారిని 

నాయొదద్కు రానియుయ్డి, దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిది. 

యోహాను 4:53 => నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని యేసు తనతో చెపిప్న గంట అదే అని తండిర్ 

తెలిసికొనెను గనుక అతడును అతని యింటివారందరును నమిమ్రి. 

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

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

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

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:2 => వారు పరిశుదాధ్తుమ్డునాన్డనన్ సంగతియే మేము వినలేదని 

చెపిప్రి. 
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రోమీయులకు 4:24 => మన పర్భువైన యేసును మృతులలోనుండి లేపినవానియందు 

విశావ్సముంచిన మనకును ఎంచబడునని మన నిమితత్ముకూడ వార్యబడెను. 

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

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

వచనము 43 

అపుప్డు పర్తివానికిని భయము కలిగెను. మరియు అనేక మహతాక్రయ్ములును సూచక కిర్యలును 

అపొసత్లుల దావ్రా జరిగెను. 

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

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:9 => అపుప్డు ఐతుకు అను నొక యౌవనసుథ్డు కిటికీలో కూరుచ్ండి 

గాఢ నిదర్పోయి, పౌలు చాలసేవు పర్సంగించుచుండగా నిదార్భారమువలన జోగి, మూడవ 

అంతసుత్నుండి కిర్ందపడి చనిపోయినవాడై యెతత్బడెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:11 => అతడు మరల పైకివచిచ్ రొటెట్ విరిచి పుచుచ్కొని, తెలల్వారువరకు 

విసాత్రముగా సంభాషించి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:23 => అతనికి ఒక దినము నియమించి, అతని బసలోనికి 

అతనియొదద్కు అనేకులు వచిచ్రి. ఉదయమునుండి సాయంకాలమువరకు అతడు దేవుని 
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రాజయ్మునుగూరిచ్ పూరిత్గా సాక్షయ్మిచుచ్చు, మోషే ధరమ్శాసత్రములోనుండియు పర్వకత్లలోనుండియు 

సంతగులెతిత్ యేసునుగూరిచ్ వివరముగా బోధించుచు వారిని ఒపిప్ంచుచుండెను 

యోహాను 21:25 => యేసు చేసిన కారయ్ములు ఇంకను అనేకములు కలవు. వాటిలో పర్తిదానిని 

వివరించి వార్సినయెడల అటుల్ వార్యబడిన గర్ంథములకు భూలోకమైనను చాలదని నాకు 

తోచుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

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

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదుధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

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

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

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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సంఖాయ్కాండము 16:28 => మోషే ఈ సమసత్ కారయ్ములను చేయుటకు యెహోవా ననున్ 

పంపెననియు, నా అంతట నేనే వాటిని చేయలేదనియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 16:29 => మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి మరణము వీరు 

పొందినయెడలను, సమసత్ మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా ననున్ 

పంపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:30 => అయితే యెహోవా గొపప్ వింత పుటిట్ంచుటవలన వారు పార్ణములతో 

పాతాళములో కూలునటుల్ భూమి తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన సమసత్మును 

మింగివేసినయెడల వారు యెహోవాను అలక్షయ్ము చేసిరని మీకు తెలియుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:31 => అతడు ఆ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించగానే వారి కిర్ంది నేల 

నెరవిడిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:33 => వారును వారి సంబంధులందరును పార్ణముతో పాతాళములో కూలిరి; 

భూమి వారిని మింగివేసెను; వారు సమాజములో ఉండకుండ నశించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:34 => వారి చుటుట్నునన్ ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి 

మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

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

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 
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1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

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

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

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

మారుమనసుస్ పొందుము. 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 
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పర్కటన 18:5 => దాని పాపములు ఆకాశమునంటుచునన్వి, దాని నేరములను దేవుడు జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు.  

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

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడడ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 16:4 => వయ్భిచారులైన చెడడ్తరము వారు సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు, అయితే 

యోనానుగూరిచ్న సూచక కిర్యయేగాని మరి ఏ సూచక కిర్యయైన వారికనుగర్హింపబడదని వారితో 

చెపిప్ వారిని విడిచి వెళి ల్పోయెను. 

మతత్యి 17:17 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరమువారలారా, మీతో నేనెంతకాలము 

ఉందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపెప్ను. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

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

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:21 => క్షణములో నేను వారిని కాలిచ్వేయుదునని మోషే అహరోనులతో 

చెపప్గా 
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1 సమూయేలు 15:6 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీరు వారికి ఉపకారము 

చేసితిరి గనుక అమాలేకీయులతోకూడ నేను మిముమ్ను నాశనము చేయకుండునటుల్ మీరు 

వారిలోనుండి బయలుదేరి పోవుడని కేనీయులకు వరత్మానము పంపగా కేనీయులు 

అమాలేకీయులలోనుండి వెళి ల్పోయిరి. 

నెహెమాయ్ 13:15 => ఆ దినములలో యూదులలో కొందరు విశార్ంతిదినమున దార్క్షతొటల్ను 

తొర్కుక్టయు, గింజలు తొటల్లో పోయుటయు, గాడిదలమీద బరువులు మోపుటయు, దార్కాష్రసమును 

దార్క్షపండల్ను అంజూరపు పండల్ను నానావిధములైన బరువులను విశార్ంతిదినమున 

యెరూషలేములోనికి తీసికొనివచుచ్టయు చూచి, యీ ఆహారవసుత్వులను ఆ దినమున అమిమ్నవారిని 

గదిద్ంచితిని. 

యిరిమ్యా 7:29 => తనకు కోపము తెపిప్ంచు తరమువారిని యెహోవా విసరిజ్ంచి 

వెళల్గొటుట్చునాన్డు; సీయోనూ నీ తలవెండుర్కలను కతిత్రించుకొనుము, వాటిని పారవేయుము, 

చెటుల్లేని మెటట్లమీద పర్లాపవాకయ్ మెతుత్ము. 

యిరిమ్యా 42:19 => యూదా శేషులారా, ఐగుపుత్నకు వెళల్కూడదని యెహోవా మీకాజఞ్నిచిచ్నటుట్ 

నేడు నేను మీకు సాక్షయ్మిచిచ్తినని మీరే నిశచ్యముగా తెలిసికొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 51:45 => నా జనులారా, మీరు దానిలోనుండి బయటకు వెళుల్డి యెహోవా 

కోపాగిన్నుండి తపిప్ంచుకొనుడి మీ పార్ణములను రకిష్ంచుకొనుడి  

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

ఆమోసు 3 : 1 3 = > పర్భువును దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా--నా మాట ఆలకించి యాకోబు ఇంటివారికి దానిని రూఢిగా తెలియజేయుడి. 
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జెకరాయ్ 2:7 => బబులోను దేశములో నివాసివగు సీయోనూ, అచచ్టనుండి తపిప్ంచుకొని పొముమ్; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 3:18 => ఇదియు గాక అతడింకను, చాల సంగతులు చెపిప్ పర్జలను హెచచ్రించుచు వారికి 

సువారత్ పర్కటించుచుండెను. 

లూకా 9:41 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరము వారలారా, నేనెంతకాలము మీతో 

కూడ ఉండి మిముమ్ను సహింతును? నీ కుమారుని ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

లూకా 12:57 => ఏది నాయ్యమో మీ అంతట మీరు విమరిశ్ంపరేల? 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

వచనము 44 

విశవ్సించిన వారందరు ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు సమషిట్గా ఉంచుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:6 => జనసమూహములు విని ఫిలిపుప్ చేసిన సూచక కిర్యలను 

చూచినందున అతడు చెపిప్న మాటలయందు ఏక మనసుస్తో లక్షయ్ముంచగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:8 => అందుకు ఆ పటట్ణములో మిగుల సంతోషము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:32 => అతనికిని అతని ఇంటనునన్ వారికందరికిని దేవుని వాకయ్ము 

బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:33 => రాతిర్ ఆ గడియలోనే అతడు వారిని తీసికొనివచిచ్, వారి 

గాయములు కడిగెను; వెంటనే అతడును అతని ఇంటివారందరును బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, 

దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:46 => అతడు అమూలయ్మైన యొక ముతయ్మును కనుగొని, పోయి తనకు 

కలిగినదంతయు అమిమ్ దాని కొనును. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

గలతీయులకు 4:15 => మీరు చెపుప్కొనిన ధనయ్త ఏమైనది? శకయ్మైతే మీ కనున్లు ఊడబీకి 

నాకిచిచ్వేసి యుందురని మీ పక్షమున సాక్షయ్ము పలుకుచునాన్ను. 

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

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:15 => ఆ కాలమందు ఇంచుమించు నూట ఇరువదిమంది సహోదరులు 

కూడియుండగా పేతురు వారిమధయ్ నిలిచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:4 => వాకయ్ము వినినవారిలో అనేకులు నమిమ్రి. వారిలో పురుషుల సంఖయ్ 

యించుమించు అయిదువేలు ఆయెను. 

కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

లూకా 5:5 => సీమోను ఏలినవాడా, రాతిర్ అంతయు మేము పర్యాసపడితివిు గాని మాకేమియు 

దొరకలేదు; అయినను నీ మాట చొపుప్న వలలు వేతునని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 5:6 => వారాలాగు చేసి విసాత్రమైన చేపలు పటిట్రి, అందుచేత వారి వలలు 

పిగిలిపోవుచుండగా 

లూకా 5:7 => వారు వేరొక దోనెలోనునన్ తమ పాలివారు వచిచ్ తమకు సహాయము చేయవలెనని 

వారికి సంజఞ్లు చేసిరి; వారు వచిచ్ రెండు దోనెలు మునుగునటుల్ నింపిరి. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:36 => ఈ కారయ్ము అపప్టికపుప్డే జరిగినందున దేవుడు జనులకు 

సిదధ్పరచినదానిని చూచి హిజిక్యాయును జనులందరును సంతోషించిరి. 

కీరత్నలు 45:5 => నీ బాణములు వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు 

శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 

కీరత్నలు 85:12 => యెహోవా ఉతత్మమైనదాని ననుగర్హించును మన భూమి దాని ఫలమునిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 119:14 => సరవ్సంపదలు దొరికినటుల్ నీ శాసనముల మారగ్మునుబటిట్ నేను 

సంతోషించుచునాన్ను. 

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

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

యెషయా 32:20 => సమసత్ జలములయొదద్ను వితత్నములు చలుల్చు ఎదుద్లను గాడిదలను 

తిరుగనిచుచ్ మీరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 44:4 => నీటికాలువలయొదద్ నాటబడిన నిరవంజిచెటుల్ గడిడ్లో ఎదుగునటుల్ వారు 

ఎదుగుదురు. 

యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

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

చేసికొనుచు యెహోవాకు దాసులై యెహోవా నామమును పేర్మించుచు ఆయనకు పరిచరయ్ 

చేయవలెనని ఆయన పక్షమున చేరు అనుయ్లను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమునకు తోడుకొని వచెచ్దను 

యెషయా 60:22 => వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన 

జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.  
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యెషయా 66:8 => అటిట్వారత్ యెవరు వినియుండిరి? అటిట్ సంగతులు ఎవరు చూచిరి? ఒక 

జనమును కనుటకు ఒకనాటి పర్సవవేదన చాలునా? ఒకక్ నిమిషములో ఒక జనము జనిమ్ంచునా? 

సీయోనునకు పర్సవవేదన కలుగగానే ఆమె బిడడ్లను కనెను.  

యెహెజేక్లు 47:9 => వడిగా పారు ఈ నది వచుచ్చోటల్నెలల్ జలచరములనిన్యు బర్దుకును. ఈ నీళుల్ 

అకక్డికి వచుచ్టవలన ఆ నీరు మంచి నీళల్గును గనుక చేపలు బహు విసాత్రములగును; ఈ నది 

యెకక్డికి పారునో అకక్డ సమసత్మును బర్దుకును. 

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

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

లూకా 5:6 => వారాలాగు చేసి విసాత్రమైన చేపలు పటిట్రి, అందుచేత వారి వలలు 

పిగిలిపోవుచుండగా 

లూకా 13:19 => ఒక మనుషుయ్డు తీసికొనిపోయి తన తోటలో వేసిన ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

అది పెరిగి వృక్షమాయెను; ఆకాశపకుష్లు దాని కొమమ్లయందు నివసించెననెను. 

లూకా 19:6 => అతడు తవ్రగా దిగి సంతోషముతో ఆయనను చేరుచ్కొనెను. 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

యోహాను 8:28 => కావున యేసు మీరు మనుషయ్కుమారుని పైకెతిత్నపుప్డు నేనే ఆయనననియు, నా 

అంతట నేనే యేమియు చేయక, తండిర్ నాకు నేరిప్నటుట్ ఈ సంగతులు మాటలాడుచునాన్ననియు 

మీరు గర్హించెదరు. 

యోహాను 17:20 => మరియు నీవు ననున్ పంపితివని లోకము నముమ్నటుల్, తండీర్, నాయందు 

నీవును నీయందు నేనును ఉనన్లాగున, 
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యోహాను 21:6 => లేదని వారాయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన దోనె కుడిపర్కక్ను వలవేయుడి మీకు 

దొరుకునని చెపెప్ను గనుక వారాలాగు వేయగా చేపలు విసాత్రముగా పడినందున వల 

లాగలేకపోయిరి. 

యోహాను 21:11 => సీమోను పేతురు దోనె ఎకిక్ వలను దరికి లాగెను; అది నూట ఏబది మూడు 

గొపప్ చేపలతో నిండియుండెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

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

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

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

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:37 => ఓడలో ఉనన్ మేమందరము రెండువందల డెబబ్ది ఆరుగురము. 

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

తెలియపరచుచునాన్ను. 

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

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 45 

ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

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

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

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

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

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

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 
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మారుక్ 4:16 => అటువలె రాతినేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు; 

మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

యోహాను 8:31 => కాబటిట్ యేసు, తనను నమిమ్న యూదులతో మీరు నా వాకయ్మందు 

నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిషుయ్లైయుండి సతయ్మును గర్హించెదరు; 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

1 కొరిందీయులకు 11:2 => మీరు అనిన్ విషయములలో ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నేను మీకు 

అపప్గించిన కటట్డలను గైకొనుచునాన్రని మిముమ్ను మెచుచ్కొనుచునాన్ను. 

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

మీరింత తవ్రగా తిరిగిపోవుట చూడగా నాకాశచ్రయ్మగుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

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

కలిగించుటకు శకిత్గల పరిశుదధ్ లేఖనములను బాలయ్మునుండి నీవెరుగుదువు గనుక,  

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

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

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

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

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

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:23 => వారు విడుదలనొంది తమ సవ్జనుల యొదద్కు వచిచ్, 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

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

వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచునాన్ము. మన సహవాసమైతే తండిర్తో కూడను ఆయన 

కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్తో కూడను ఉనన్ది. 
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1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7 => ఆదివారమున మేము రొటెట్ విరుచుటకు కూడినపుప్డు, పౌలు 

మరునాడు వెళల్నైయుండి, వారితో పర్సంగించుచు అరధ్రాతిర్వరకు విసత్రించి మాటలాడుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:11 => అతడు మరల పైకివచిచ్ రొటెట్ విరిచి పుచుచ్కొని, తెలల్వారువరకు 

విసాత్రముగా సంభాషించి బయలుదేరెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:16 => మనము దీవించు ఆశీరవ్చనపు పాతర్లోనిది తార్గుట కీర్సుత్ రకత్ములో 

పా లు పు చుచ్ కొ ను ట యే గ దా ? మ న ము వి రు చు రొ టెట్  తి ను ట కీర్ సుత్  శ రీ ర ము లో 

పాలుపుచుచ్కొనుటయేగదా? 

1 కొరిందీయులకు 10:17 => మన మందరము ఆ యొకటే రొటెట్లో పాలుపుచుచ్కొనుచునాన్ము; 

రొటెట్ యొకక్టే గనుక అనేకులమైన మనము ఒకక్ శరీరమైయునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 11:20 => మీరందరు కూడి వచుచ్చుండగా మీరు పర్భువు రాతిర్ భోజనము 

చేయుట సాధయ్ము కాదు. 

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. 
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1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

1 కొరిందీయులకు 11:24 => దానిని విరిచి యిది మీకొరకైన నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:25 => ఆ పర్కారమే భోజనమైన పిమమ్ట ఆయన పాతర్ను ఎతిత్కొని యీ 

పాతర్ నా రకత్మువలననైన కొర్తత్ నిబంధన; మీరు దీనిలోనిది తార్గునపుప్డెలల్ ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:26 => మీరు ఈ రొటెట్ను తిని, యీ పాతర్లోనిది తార్గునపుప్డెలల్ పర్భువు 

వచుచ్వరకు ఆయన మరణమును పర్చురించుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

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

యుందుమని చెపిప్రి. 

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

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:2 => పార్రథ్నయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజఞ్తగలవారై దానియందు 

మెలకువగా ఉండుడి. 
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హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

యూదా 1:20 => పిర్యులారా, మీరు విశవ్సించు అతిపరిశుదద్మైన దానిమీద మిముమ్ను మీరు 

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

రూతు 1:18 => తనతో కూడ వచుచ్టకు ఆమెకు మనసుస్ కుదిరినదని నయోమి తెలిసికొనినపుప్డు 

అందును గురించి ఆమెతో మాటలాడుట మానెను గనుక వారిదద్రు బేతెల్హేమునకు వచుచ్వరకు 

పర్యాణము చేసిరి. 

2 రాజులు 2:4 => పిమమ్ట ఏలీయా ఎలీషా, యెహోవా ననున్ యెరికోకు పొమమ్ని 

సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు దయచేసి యికక్డ ఉండుమని ఎలీషాతో అనగా అతడు యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నినున్ విడువననెను గనుక వారిదద్రు యెరికోకు పర్యాణము 

చేసిరి. 

కీరత్నలు 116:17 => నేను నీకు కృతజఞ్తారప్ణ నరిప్ంచెదను, యెహోవా నామమున పార్రథ్న 

చేసెదను 

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

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

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:5 => నేను శరీర విషయములో దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయములో 

మీతోకూడ ఉండి, మీ యోగయ్మైన పర్వరత్నను కీర్సుత్నందలి మీ సిథ్రవిశావ్సమును చూచి 

ఆనందించుచునాన్ను. 

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

దీరఘ్శాంతమును నా పేర్మను నా ఓరుప్ను, 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 

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

పర్తివాడును దేవుని అంగీకరింపనివాడు; ఆ బోధయందు నిలిచియుండువాడు తండిర్ని కుమారుని 

అంగీకరించువాడు. 

వచనము 46 

మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ 

విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:11 => సంఘమంతటికిని, ఈ సంగతులు వినిన వారికందరికిని మిగుల 

భయము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 
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ఎసేత్రు 8:17 => రాజు చేసిన తీరామ్నమును అతని చటట్మును వచిచ్న పర్తి సంసాథ్నమందును పర్తి 

పటట్ణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోషమును కలిగెను, అది శుభదినమని విందు 

చేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో యూదులయెడల భయము కలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల 

మతము అవలంబించిరి. 

యిరిమ్యా 33:9 => భూజనులందరియెదుట వారు నాకిషట్మైన పేరుగాను సోత్తర్కారణముగాను 

ఘనతాసప్దముగాను ఉందురు, నేను వారికి చేయు సకల ఉపకారములనుగూరిచ్న వరత్మానమును 

జనులు విని నేను వారికి కలుగజేయు సమసత్ కేష్మమునుబటిట్యు సమసత్మైన మేలునుబటిట్యు 

భయపడుచు దిగులునొందుదురు. 

హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 

లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 

లూకా 8:37 => గెరసీనీయుల పార్ంతములలోనుండు జనులందరు బహు భయాకార్ంతులైరి గనుక 

తముమ్ను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. ఆయన దోనెయెకిక్ తిరిగి వెళుల్చుండగా, దయయ్ములు 

వదలిపోయిన మనుషుయ్డు, ఆయనతో కూడ తనున్ ఉండనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7 => వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును 

చీలమండలును బలము పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:8 => వాడు దిగుగ్న లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు 

దేవుని సుత్తించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:9 => వాడు నడుచుచు దేవుని సుత్తించుట పర్జలందరు చూచి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:33 => ఇదియుగాక అపొసత్లులు బహు బలముగా పర్భువైన యేసు 

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15 => అందుచేత పేతురు వచుచ్చుండగా జనులు రోగులను 

వీధులలోనికి తెచిచ్, వారిలో ఎవనిమీదనైనను అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను 

పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:16 => మరియు యెరూషలేము చుటుట్నుండు పటట్ణముల జనులు 

రోగులను అపవితార్తమ్లచేత పీడింపబడిన వారిని మోసికొని కూడివచిచ్రి. వారందరు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34 => పేతురు ఐనెయా, యేసుకీర్సుత్ నినున్ సవ్సథ్పరచుచునాన్డు, నీవు 

లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 1:65 => అందునుబటిట్ వారి చుటుట్పటల్ కాపురమునన్ వారికందరికిని భయము కలిగెను. ఆ 

సంగతులనిన్యు యూదయ కొండసీమల యందంతట పర్చురమాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

వచనము 47 

ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు 

రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:2 => అపుప్డు పండెర్ండుగురు అపొసత్లులు తమయొదద్కు శిషుయ్ల 

సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాకయ్ము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెటుట్ట 

యుకత్ముకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

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

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:14 => హెచుచ్గా కూరుచ్కొనినవానికి ఎకుక్వ మిగులలేదనియు తకుక్వగా 

కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వ కాలేదనియు వార్యబడిన పర్కారము అందరికి సమానముగా ఉండు 

నిమితత్ము,  

2 కొరిందీయులకు 8:15 => పర్సుత్తమందు మీ సమృదిధ్ వారి అకక్రకును మరియొకపుప్డు వారి 

సమృదిధ్ మీ యకక్రకును సహాయమై యుండవలెనని ఈలాగు చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

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

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

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

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

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

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

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

పేర్మింతము. 

నిరగ్మకాండము 10:26 => మా పశువులును మాతోకూడ రావలెను. ఒక డెకక్యైనను 

విడువబడదు, మా దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు వాటిలోనుండి తీసికొనవలెను. మేము దేనితో 

యెహోవాను సేవింపవలెనో అకక్డ చేరకమునుపు మాకు తెలియదనెను. 

లేవీయకాండము 25:6 => అపుప్డు భూమియొకక్ విశార్ంతి సంవతస్ర ససయ్ము నీకును నీ 

దాసునికిని నీ దాసికిని నీ జీతగానికిని నీతో నివసించు పరదేశికిని ఆహారమగును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:8 => అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయులకును 

మనఃపూరవ్కముగా పశువులు ఇచిచ్రి. యెహోవా మందిరపు అధికారులైన హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, 

యెహీయేలును పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల 

కోడెలను ఇచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 9:22 => విందు చేసికొనుచు సంతోషముగా నుండి ఒకరికొకరు బహుమానములను, 

దరిదుర్లకు కానుకలను, పంపతగిన దినములనియు వారికి సిథ్రపరచెను. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

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

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

అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

లూకా 21:4 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి కానుకలు వేసిరిగాని యీమె తన 

లేమిలో తనకు కలిగిన జీవనమంతయు వేసెనని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:23 => వారు విడుదలనొంది తమ సవ్జనుల యొదద్కు వచిచ్, 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

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

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  
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వచనము 1 

పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును దేవాలయమునకు ఎకిక్ 

వెళుల్చుండగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:34 => భూములైనను ఇండల్యినను కలిగినవారందరు వాటిని అమిమ్, 

అమిమ్న వాటి వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటుట్చు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:35 => వారు పర్తివానికి వానివాని అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి గనుక 

వారిలో ఎవనికిని కొదువ లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:37 => దాని వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:1 => అననీయ అను ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్యైన సపీప్రాతో ఏకమై 

పొలమమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 

లూకా 12:33 => మీకు కలిగినవాటిని అమిమ్ ధరమ్ము చేయుడి, పాతగిలని సంచులను 

పరలోకమందు అక్షయమైన ధనమును సంపాదించుకొనుడి; అకక్డికి దొంగరాడు, చిమెమ్టకొటట్దు 

లూకా 12:34 => మీ ధనమెకక్డ ఉండునో అకక్డనే మీ హృదయము ఉండును. 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

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

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

అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

Page  of 346 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడడ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

యెషయా 58:12 => పూరవ్కాలమునుండి పాడైపోయిన సథ్లములను నీ జనులు కటెట్దరు 

అనేకతరముల కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కటెట్దవు విరుగబడినదానిని 

బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడవనియు నీకు పేరు 

పెటట్బడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 9:1 => పరిశుదుధ్లకొరకైన యీ పరిచరయ్నుగూరిచ్ మీ పేరు వార్యుటకు నా 

కగతయ్ములేదు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

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. 
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యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

నిరగ్మకాండము 10:26 => మా పశువులును మాతోకూడ రావలెను. ఒక డెకక్యైనను 

విడువబడదు, మా దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు వాటిలోనుండి తీసికొనవలెను. మేము దేనితో 

యెహోవాను సేవింపవలెనో అకక్డ చేరకమునుపు మాకు తెలియదనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:10 => కాగా అధిపతులందరును జనులందరును సంతోషముగా 

కానుకలను తీసికొని వచిచ్ చాలినంతమటుట్కు పెటెట్లో వేసిరి. 

Page  of 348 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

2 దినవృతాత్ంతములు 35:8 => అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయులకును 

మనఃపూరవ్కముగా పశువులు ఇచిచ్రి. యెహోవా మందిరపు అధికారులైన హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, 

యెహీయేలును పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల 

కోడెలను ఇచిచ్రి. 

పర్సంగి 10:19 => నవువ్లాటలు పుటిట్ంచుటకై వారు విందు చేయుదురు, దార్కాష్రసపానము వారి 

పార్ణమునకు సంతోషకరము; దర్వయ్ము అనిన్టికి అకక్రకు వచుచ్ను. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరు ణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

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

అతనితో చెపెప్ను 

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 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

లూకా 21:4 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి కానుకలు వేసిరిగాని యీమె తన 

లేమిలో తనకు కలిగిన జీవనమంతయు వేసెనని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:35 => వారు పర్తివానికి వానివాని అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి గనుక 

వారిలో ఎవనికిని కొదువ లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

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

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 
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హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

వచనము 2 

పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుషుయ్డు మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు 

దేవాలయములోనికి వెళుల్వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు పర్తిదినము వానిని శృంగారమను 

దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ ఉంచుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

లూకా 24:53 => యెడతెగక దేవాలయములో ఉండి దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7 => ఆదివారమున మేము రొటెట్ విరుచుటకు కూడినపుప్డు, పౌలు 

మరునాడు వెళల్నైయుండి, వారితో పర్సంగించుచు అరధ్రాతిర్వరకు విసత్రించి మాటలాడుచుండెను. 

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

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

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

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 
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1 కొరిందీయులకు 11:20 => మీరందరు కూడి వచుచ్చుండగా మీరు పర్భువు రాతిర్ భోజనము 

చేయుట సాధయ్ము కాదు. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, 

దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7 => మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు 

కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి 

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:12 => మీరు, మీ కుమారులు, మీ కుమారెత్లు, మీ దాసులు, మీ 

పనికతెత్లు, మీలో పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను పొందక మీ యిండల్లో ఉండు లేవీయులు మీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:11 => అపుప్డు నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును నీ మధయ్నునన్ పరదేశులును 

తలిదండుర్లు లేనివారును విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

నెహెమాయ్ 8:10 => మరియు అతడు వారితో నిటల్నెను పదండి, కొర్వివ్న మాంసము భకిష్ంచుడి, 

మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిదధ్ము చేసికొననివారికి 

వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన పర్భువునకు పర్తిషిఠ్తమాయెను, మీరు 

దుఃఖపడకుడి, యెహోవా యందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. 
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పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

1 కొరిందీయులకు 10:30 => నేను కృతజఞ్తతో పుచుచ్కొనినయెడల నేను దేనినిమితత్ము 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్నో దాని నిమితత్ము నేను దూషింపబడనేల? 

1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

కీరత్నలు 86:11 => యెహోవా, నేను నీ సతయ్ము ననుసరించి నడచుకొనునటుల్ నీ మారగ్మును నాకు 

బోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునటుల్ నా హృదయమునకు ఏకదృషిట్ కలుగజేయుము. 

మతత్యి 6:22 => దేహమునకు దీపము కనేన్ గనుక నీ కనున్ తేటగా ఉండినయెడల నీ 

దేహమంతయు వెలుగుమయమై యుండును. 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

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

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

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

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 
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కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

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

శిఖరమున కూరచ్బడినవి. అటుల్ రెండు మూలలలో ఆ రెండు పలకలు చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లముననే నీవు, నీ 

కుమారుడు, నీ కుమారెత్, నీ దాసుడు, నీ దాసి, నీ యింటనుండు లేవీయులు, కలిసికొని నీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని తిని, నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలో నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

సంతోషించుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని దానిపెటిట్, నీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని నమసాక్రముచేసి, నీకును నీ యింటివారికిని నీ దేవుడైన యెహోవా దయచేసిన మేలంతటి 

విషయము నీవును లేవీయులును నీ దేశములో ఉనన్ పరదేశులును సంతోషింపవలెను. 

1 రాజులు 4:20 => అయితే యూదావారును ఇశార్యేలు వారును సముదర్పు దరినునన్ యిసుక 

రేణువులంత విసాత్ర సమూహమై తినుచు తార్గుచు సంభర్మపడుచు నుండిరి.  

1 రాజులు 8:66 => ఎనిమిదవ దినమున అతడు జనులకు సెలవియయ్గా, వారు రాజును పొగడి 

యెహోవా తన దాసుడైన దావీదునకును ఇశార్యేలీయులగు తన జనులకును చేసిన మేలంతటినిబటిట్ 

సంతోషించుచు ఆనంద హృదయులై తమ తమ గుడారములకు వెళి ల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:10 => ఏడవ నెల యిరువది మూడవ దినమందు దావీదునకును 

సొలొమోనునకును తన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును యెహోవా చేసిన మేలుల విషయమై 

సంతోషించుచును మనోతాస్హము నొందుచును, ఎవరి గుడారములకు వారు వెళుల్నటుల్ అతడు 

జనులకు సెలవిచిచ్ వారిని పంపివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:21 => యెరూషలేములోనునన్ ఇశార్యేలువారు బహు సంతోషభరితులై 

పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరించిరి. లేవీయులును యాజకులును యెహోవాను 

ఘనపరచుచు గొపప్ నాదముగల వాదయ్ములతో పర్తి దినము ఆయనను సుత్తించుచు ఉండిరి. 
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ఎజార్ 3:1 => ఏడవ నెలలో ఇశార్యేలీయులు తమ తమ పటట్ణములకు వచిచ్న తరువాత జనులు 

ఏకమనసుస్ కలిగినవారై యెరూషలేములో కూడి, 

కీరత్నలు 100:2 => సంతోషముతో యెహోవాను సేవించుడి ఉతాస్హగానము చేయుచు ఆయన 

సనిన్ధికి రండి. 

కీరత్నలు 118:15 => నీతిమంతుల గుడారములలో రక్షణనుగూరిచ్న ఉతాస్హ సునాదము 

వినబడును యెహోవా దకిష్ణహసత్ము సాహస కారయ్ములను చేయును. 

పరమగీతము 7:9 => నీ నోరు శేర్షట్ దార్కాష్రసమువలె నునన్ది ఆ శేర్షఠ్ దార్కాష్రసము నా పిర్యునికి 

మధుర పానీయము అది నిదిర్తుల యధరములు ఆడజేయును. 

యెషయా 52:8 => ఆలకించుము నీ కావలివారు పలుకుచునాన్రు కూడుకొని బిగగ్రగా 

పాడుచునాన్రు యెహోవా సీయోనును మరల రపిప్ంచగా వారు కనున్లార చూచుచునాన్రు.  

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

మతత్యి 26:26 => వారు భోజనము చేయుచుండగా యేసు ఒక రొటెట్ పటుట్కొని, దాని నాశీరవ్దించి, 

విరిచి తన శిషుయ్లకిచిచ్ మీరు తీసికొని తినుడి; ఇది నా శరీరమని చెపెప్ను. 

లూకా 2:20 => అంతట ఆ గొఱఱ్ల కాపరులు తమతో చెపప్బడినటుట్గా తాము వినన్వాటిని 

కనన్వాటిననిన్టినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచు సోత్తర్ము చేయుచు తిరిగివెళి ల్రి. 

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

వెలుగుమయమై యుండును; అది చెడినదైతే నీ దేహమును చీకటిమయమై యుండును. 

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

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

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

పార్రిథ్ంచుటలేదు; వారి వాకయ్మువలన నాయందు విశావ్సముంచువారందరును ఏకమై యుండవలెనని 

వారికొరకును పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

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

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:35 => ఈ మాటలు చెపిప్, యొక రొటెట్ పటుట్కొని అందరి యెదుట 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి తినసాగెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:16 => మనము దీవించు ఆశీరవ్చనపు పాతర్లోనిది తార్గుట కీర్సుత్ రకత్ములో 

పా లు పు చుచ్ కొ ను ట యే గ దా ? మ న ము వి రు చు రొ టెట్  తి ను ట కీర్ సుత్  శ రీ ర ము లో 

పాలుపుచుచ్కొనుటయేగదా? 

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

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

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

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  
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ఫిలిపీప్యులకు 2:1 => కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, 

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:29 => నాయెడల మీ ఉపచరయ్లో ఉనన్ కొదువను తీరుచ్టకై అతడు తన 

పార్ణమునైనను లక్షయ్పెటట్క కీర్సుత్యొకక్ పని నిమితత్ము చావునకు సిదధ్మైయుండెను  

వచనము 3 

పేతురును యోహానును దేవాలయములో పర్వేశింపబోవునపుప్డు వాడు చూచి భిక్షమడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

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

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 

లూకా 2:52 => యేసు జాఞ్నమందును, వయసుస్నందును, దేవుని దయయందును, మనుషుయ్ల 

దయయందును వరిధ్లుల్ చుండెను. 

లూకా 19:48 => పర్జలందరు ఆయన వాకయ్మును వినుటకు ఆయనను హతుత్కొనియుండిరి గనుక 

ఏమి చేయవలెనో వారికి తోచలేదు. 

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

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

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

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

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

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

రోమీయులకు 9:27 => మరియు పర్భువు తన మాట సమాపత్ము చేసి, కుల్పత్పరచి భూలోకమునందు 

దానిని నెరవేరుచ్ను గనుక ఇశార్యేలు కుమారుల సంఖయ్ సముదర్పు ఇసుకవలె ఉండినను శేషమే 

రకిష్ంపబడునని 

రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 

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

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

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

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

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

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

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

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 12:36 => యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను గనుక 

వారు వారికి కావలసిన వాటిని ఇచిచ్రి. అటుల్ వారు ఐగుపీత్యులను దోచుకొనిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 26:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని దానిపెటిట్, నీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని నమసాక్రముచేసి, నీకును నీ యింటివారికిని నీ దేవుడైన యెహోవా దయచేసిన మేలంతటి 

విషయము నీవును లేవీయులును నీ దేశములో ఉనన్ పరదేశులును సంతోషింపవలెను. 

1 సమూయేలు 2:26 => బాలుడగు సమూయేలు ఇంకను ఎదుగుచు యెహోవా దయ యందును 

మనుషుయ్ల దయ యందును వరిధ్లుల్చుండెను.  

కీరత్నలు 100:2 => సంతోషముతో యెహోవాను సేవించుడి ఉతాస్హగానము చేయుచు ఆయన 

సనిన్ధికి రండి. 

కీరత్నలు 118:15 => నీతిమంతుల గుడారములలో రక్షణనుగూరిచ్న ఉతాస్హ సునాదము 

వినబడును యెహోవా దకిష్ణహసత్ము సాహస కారయ్ములను చేయును. 

సామెతలు 3:4 => అపుప్డు దేవుని దృషిట్యందును మానవుల దృషిట్యందును నీవు దయనొంది 

మంచివాడవని అనిపించుకొందువు.  

పరమగీతము 7:9 => నీ నోరు శేర్షట్ దార్కాష్రసమువలె నునన్ది ఆ శేర్షఠ్ దార్కాష్రసము నా పిర్యునికి 

మధుర పానీయము అది నిదిర్తుల యధరములు ఆడజేయును. 

యెషయా 26:2 => సతయ్ము నాచరించు నీతిగల జనము పర్వేశించునటుల్ దావ్రములను తీయుడి. 

యెషయా 52:8 => ఆలకించుము నీ కావలివారు పలుకుచునాన్రు కూడుకొని బిగగ్రగా 

పాడుచునాన్రు యెహోవా సీయోనును మరల రపిప్ంచగా వారు కనున్లార చూచుచునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 47:9 => వడిగా పారు ఈ నది వచుచ్చోటల్నెలల్ జలచరములనిన్యు బర్దుకును. ఈ నీళుల్ 

అకక్డికి వచుచ్టవలన ఆ నీరు మంచి నీళల్గును గనుక చేపలు బహు విసాత్రములగును; ఈ నది 

యెకక్డికి పారునో అకక్డ సమసత్మును బర్దుకును. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 2:20 => అంతట ఆ గొఱఱ్ల కాపరులు తమతో చెపప్బడినటుట్గా తాము వినన్వాటిని 

కనన్వాటిననిన్టినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచు సోత్తర్ము చేయుచు తిరిగివెళి ల్రి. 

లూకా 24:53 => యెడతెగక దేవాలయములో ఉండి దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండిరి. 

Page  of 358 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

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

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

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

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

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

విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:35 => ఈ మాటలు చెపిప్, యొక రొటెట్ పటుట్కొని అందరి యెదుట 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి తినసాగెను. 

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

విశావ్సము వయ్రథ్మైతేనేగాని, నేను ఏ ఉపదేశరూపముగా సువారత్ మీకు పర్కటించితినో ఆ 

ఉపదేశమును మీరు గటిట్గా పటుట్కొనియునన్యెడల ఆ సువారత్వలననే మీరు రక్షణ 

పొందువారైయుందురు. 

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

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

వచనము 4 
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పేతురును యోహానును వానిని తేరిచూచి మాతటుట్ చూడుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 

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

యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా పోయి వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

మతత్యి 26:37 => పేతురును జెబెదయి యిదద్రు కుమారులను వెంటబెటుట్కొని పోయి, 

దుఃఖపడుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును మొదలుపెటెట్ను. 

యోహాను 13:23 => ఆయన శిషుయ్లలో యేసు పేర్మించిన యొకడు యేసు రొముమ్న 

ఆనుకొనుచుండెను 

యోహాను 13:24 => గనుక ఎవరినిగూరిచ్ ఆయన చెపెప్నో అది తమకు చెపుప్మని సీమోను పేతురు 

అతనికి సైగ చేసెను. 

యోహాను 13:25 => అతడు యేసు రొముమ్న ఆనుకొనుచు పర్భువా, వాడెవడని ఆయనను అడిగెను. 

యోహాను 20:2 => గనుక ఆమె పరుగెతిత్కొని సీమోను పేతురునొదద్కును యేసు పేర్మించిన ఆ 

మరియొక శిషుయ్నియొదద్కును వచిచ్ పర్భువును సమాధిలోనుండి యెతిత్కొనిపోయిరి, ఆయనను ఎకక్డ 

ఉంచిరో యెరుగమని చెపెప్ను. 

యోహాను 20:3 => కాబటిట్ పేతురును ఆ శిషుయ్డును బయలుదేరి సమాధియొదద్కు వచిచ్రి. 

యోహాను 20:4 => వారిదద్రును కూడి పరుగెతుత్చుండగా, ఆ శిషుయ్డు పేతురుకంటే తవ్రగా పరుగెతిత్ 

ముందుగా సమాధియొదద్కు వచిచ్ 

యోహాను 20:5 => వంగి నారబటట్లు పడియుండుట చూచెను గాని అతడు సమాధిలో 

పర్వేశింపలేదు. 
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యోహాను 20:6 => అంతట సీమోను పేతురు అతని వెంబడి వచిచ్, సమాధిలో పర్వేశించి, 

యోహాను 20:7 => నారబటట్లు పడియుండుటయు, ఆయన తల రుమాలు నార బటట్లయొదద్ 

ఉండక వేరుగా ఒకటచోట చుటిట్పెటిట్ యుండుటయు చూచెను. 

యోహాను 20:8 => అపుప్డు మొదట సమాధియొదద్కు వచిచ్న ఆ శిషుయ్డు లోపలికిపోయి చూచి 

నమెమ్ను. 

యోహాను 20:9 => ఆయన మృతులలోనుండి లేచుట అగతయ్మను లేఖనము వారింకను 

గర్హింపరైరి.  

యోహాను 21:7 => కాబటిట్ యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు ఆయన పర్భువు సుమి అని పేతురుతో 

చెపెప్ను. ఆయన పర్భువని సీమోను పేతురు విని, వసత్రహీనుడై యునన్ందున పైబటట్వేసి సముదర్ములో 

దుమికెను. 

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. 

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

ఈ మాట చెపెప్ను. ఇటుల్ చెపిప్ ననున్ వెంబడించుమని అతనితో అనెను. 

యోహాను 21:20 => పేతురు వెనుకకు తిరిగి, యేసు పేర్మించినవాడును, భోజనపంకిత్ని ఆయన 

రొముమ్న ఆనుకొని పర్భువా, నినున్ అపప్గించువాడెవడని అడిగిన వాడునైన శిషుయ్డు తమ వెంట 

వచుచ్ట చూచెను. 

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

అడిగెను. 

యోహాను 21:22 => యేసు నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమి? నీవు ననున్ 

వెంబడించుమనెను. 
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గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

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

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:25 => అపుప్డు ఒకడు వచిచ్ ఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన 

మనుషుయ్లు దేవాలయములో నిలిచి పర్జలకు బోధించుచునాన్రని వారికి తెలుపగా 

లూకా 24:53 => యెడతెగక దేవాలయములో ఉండి దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

నిరగ్మకాండము 29:39 => సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:4 => వాటిలో ఒక గొఱఱ్పిలల్ను ఉదయమందు అరిప్ంచి సాయంకాలమందు 

రెండవదానిని అరిప్ంపవలెను. 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

కీరత్నలు 55:17 => సాయంకాలమున ఉదయమున మధాయ్హన్మున నేను ధాయ్నించుచు 

మొఱఱ్పెటుట్కొందును ఆయన నా పార్రథ్న నాలకించును 
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దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

లూకా 1:10 => ధూప సమయమందు పర్జల సమూహమంతయు వెలుపల పార్రథ్న చేయుచుండగా 

లూకా 23:44 => అపుప్డు రమారమి మధాయ్హన్మాయెను. అది మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు 

ఆ దేశమంతటిమీద చీకటి కమెమ్ను; 

లూకా 23:45 => సూరుయ్డు అదృశుయ్డాయెను; గరాభ్లయపు తెర నడిమికి చినిగెను. 

లూకా 23:46 => అపుప్డు యేసు గొపప్ శబద్ముతో కేకవేసి--తండీర్, నీచేతికి నా ఆతమ్ను 

అపప్గించుకొనుచునాన్ననెను. ఆయన యీలాగు చెపిప్ పార్ణము విడిచెను. 

ఎజార్ 9:4 => చెరపటట్బడినవారి అపరాధమును చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడిన 

వారందరును నాయొదద్కు కూడి వచిచ్రి. నేను విభార్ంతిపడి సాయంతర్పు అరప్ణ వేళవరకు 

కూరుచ్ంటిని. 

కీరత్నలు 141:2 => నా పార్రథ్న ధూపమువలెను నేను చేతులెతుత్ట సాయంకాల నైవేదయ్మువలెను నీ 

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

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

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

మతత్యి 20:5 => దాదాపు పండెర్ండు గంటలకును, మూడు గంటలకును, అతడు మరల వెళి ల్, 

ఆలాగే చేసెను. 

మతత్యి 21:14 => గుర్డిడ్వారును కుంటివారును దేవాలయములో ఆయనయొదద్కు రాగా ఆయన 

వారిని సవ్సథ్పరచెను. 
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లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళి ల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 

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

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

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

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

వచనము 5 

వాడు వారియొదద్ ఏమైన దొరుకునని కనిపెటుట్చు వారియందు లక్షయ్ముంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:22 => సవ్సథ్పరచుట అను ఆ సూచక కిర్య యెవని విషయములో 

చేయబడెనో వాడు నలువది ఏండల్కంటె ఎకుక్వ వయసుస్ గలవాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:8 => అతడు పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడై యెనన్డును నడువలేక 

కూరుచ్ండియుండువాడు. 

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

వెలిగించుచునన్ది. 

యోహాను 1:10 => ఆయన లోకములో ఉండెను, లోకమాయన మూలముగా కలిగెను గాని 

లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు. 

యోహాను 1:11 => ఆయన తన సవ్కీయులయొదద్కు వచెచ్ను; ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను 

అంగీకరింపలేదు. 

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

విశావ్సముంచినవారికి, దేవుని పిలల్లగుటకు ఆయన అధికారము అనుగర్హించెను. 
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యోహాను 1:13 => వారు దేవునివలన పుటిట్నవారే గాని, రకత్మువలన నైనను శరీరేచఛ్వలన నైనను 

మానుషేచఛ్వలన నైనను పుటిట్నవారు కారు. 

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

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

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

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

యోహాను 1:19 => నీవెవడవని అడుగుటకు యూదులు యెరూషలేమునుండి యాజకులను 

లేవీయులను యోహానునొదద్కు పంపినపుప్డు అతడిచిచ్న సాక్షయ్మిదే. 

యోహాను 1:20 => అతడు ఎరుగననక ఒపుప్కొనెను; కీర్సుత్ను కానని ఒపుప్కొనెను. 

యోహాను 1:21 => కాగా వారు మరి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అతడు కాననెను. 

యోహాను 1:22 => నీవు ఆ పర్వకత్వా అని అడుగగా కానని ఉతత్రమిచెచ్ను. కాబటిట్ వారు నీవెవరవు? 

మముమ్ పంపినవారికి మేము ఉతత్రమియయ్వలెను గనుక నినున్గూరిచ్ నీవేమి చెపుప్కొనుచునాన్వని 

అతని నడిగిరి 

యోహాను 1:23 => అందుకతడు పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్నటుట్ నేను పర్భువు తోర్వ 

సరాళముచేయుడి అని అరణయ్ములో ఎలుగెతిత్ చెపుప్ ఒకని శబద్ము అని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:24 => పంపబడినవారు పరిసయుయ్లకు చెందినవారు 

యోహాను 1:25 => వారు నీవు కీర్సుత్వైనను ఏలీయావైనను ఆ పర్వకత్వైనను కానియెడల ఎందుకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్వని అతనిని అడుగగా 
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యోహాను 1:26 => యోహాను నేను నీళల్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను గాని నా వెనుక 

వచుచ్చునన్వాడు మీ మధయ్ ఉనాన్డు;  

యోహాను 1:27 => మీరాయననెరుగరు, ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకైనను నేను యోగుయ్డను 

కానని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:28 => యోహాను బాపిత్సమ్మిచుచ్చునన్ యొరాద్ను నదికి ఆవలనునన్ బేతనియలో ఈ 

సంగతులు జరిగెను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 1:30 => నా వెనుక ఒక మనుషుయ్డు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన నాకంటె పర్ముఖుడు గనుక 

నాకంటె ముందటివాడాయెనని నేనెవరినిగూరిచ్ చెపిప్తినో ఆయనే యీయన. 

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10 => శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు 

కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

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

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

లూకా 18:35 => ఆయన యెరికో పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు ఒక గుర్డిడ్వాడు తోర్వపర్కక్ను 

కూరుచ్ండి భిక్షమడుగుకొనుచుండెను. 

యోహాను 9:8 => కాబటిట్ పొరుగువారును, వాడు భిక్షకుడని అంతకుముందు చూచినవారును వీడు 

కూరుచ్ండి భిక్షమెతుత్కొనువాడు కాడా అనిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => ఒక భాగము రాజనగరునొదద్ ఉండవలెను. ఒక భాగము పునాది 

గుమమ్మునొదద్ ఉండవలెను, జనులందరు యెహోవా మందిరపు ఆవరణములలో ఉండవలెను. 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మారుక్ 9:21 => అపుప్డాయన ఇది వీనికి సంభవించి యెంతకాలమైనదని వాని తండిర్నడుగగా 

అతడు బాలయ్మునుండియే; 

మారుక్ 10:46 => వారు యెరికో పటట్ణమునకు వచిచ్రి. ఆయన తన శిషుయ్లతోను బహు 

జనసమూహముతోను యెరికోనుండి బయలుదేరి వచుచ్చుండగా, తీమయి కుమారుడగు 

బరిత్మయియను గుర్డిడ్ భిక్షకుడు తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్ండెను. 

లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళి ల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

లూకా 8:43 => ఆయన వసత్రపుచెంగు ముటెట్ను, వెంటనే ఆమె రకత్సార్వము నిలిచిపోయెను. 

లూకా 13:11 => పదునెనిమిది ఏండల్నుండి బలహీనపరచు దయయ్ము పటిట్న యొక సతరీ అచచ్ట 

నుండెను. ఆమె నడుము వంగిపోయి యెంతమాతర్మును చకక్గా నిలువబడలేకుండెను. 

లూకా 16:3 => ఆ గృహనిరావ్హకుడు తనలోతాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు 

పనిలోనుండి ననున్ తీసివేయును గనుక నేను ఏమిచేతును? తర్వవ్లేను, భిక్షమెతత్ సిగుగ్పడుచునాన్ను.  

యోహాను 5:5 => అకక్డ ముపప్ది యెనిమిది ఏండల్నుండి వాయ్ధిగల యొక మనుషుయ్డుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:33 => అకక్డ పక్షవాయువు కలిగి యెనిమిది ఏండల్నుండి మంచము 

పటిట్యుండిన ఐనెయ అను ఒక మనుషుయ్ని చూచి, 

వచనము 6 

అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

మారుక్ 10:46 => వారు యెరికో పటట్ణమునకు వచిచ్రి. ఆయన తన శిషుయ్లతోను బహు 

జనసమూహముతోను యెరికోనుండి బయలుదేరి వచుచ్చుండగా, తీమయి కుమారుడగు 

బరిత్మయియను గుర్డిడ్ భిక్షకుడు తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్ండెను. 

వచనము 7 

వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును చీలమండలును బలము పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:6 => దానివైపు నేను తేరి చూచి పరీకిష్ంపగా భూమియందుండు 

చతుషాప్ద జంతువులును అడవి మృగములును పార్కెడు పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నాకు 

కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9 => అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరిచూచి, 

సవ్సథ్త పొందుటకు అతనికి విశావ్సముండెనని గర్హించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:10 => నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువుమని, బిగగ్రగా చెపిప్నపుప్డు 

అతడు గంతులువేసి నడువసాగెను. 

లూకా 4:20 => ఆయన గర్ంథము చుటిట్ పరిచారకునికిచిచ్ కూరుచ్ండెను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

యోహాను 5:6 => యేసు, వాడు పడియుండుట చూచి, వాడపప్టికి బహుకాలమునుండి ఆ 

సిథ్తిలోనునాన్డని యెరిగి సవ్సథ్పడగోరుచునాన్వా అని వాని నడుగగా 

యోహాను 11:40 => అందుకు యేసు నీవు నమిమ్నయెడల దేవుని మహిమ చూతువని నేను నీతో 

చెపప్లేదా అని ఆమెతో అనెను; 

వచనము 8 

వాడు దిగుగ్న లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు దేవుని సుత్తించుచు వారితోకూడ 

దేవాలయములోనికి వెళె ల్ను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 9 

వాడు నడుచుచు దేవుని సుత్తించుట పర్జలందరు చూచి 

మతత్యి 10:9 => మీ సంచులలో బంగారమునైనను వెండినైనను రాగినైనను పర్యాణముకొరకు 

జాలెనైనను రెండు అంగీలనైనను చెపుప్లనైనను చేతికఱఱ్నైనను సిదధ్పరచుకొనకుడి; 

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

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

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

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

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

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:7 => వారు పేతురును యోహానును మధయ్ను నిలువబెటిట్ మీరు ఏ 

బలముచేత ఏ నామమునుబటిట్ దీనిని చేసితిరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34 => పేతురు ఐనెయా, యేసుకీర్సుత్ నినున్ సవ్సథ్పరచుచునాన్డు, నీవు 

లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18 => ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు 

వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని 

ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:14 => యూదుడైన సెక్వయను ఒక పర్ధానయాజకుని కుమారులు 

ఏడుగురు ఆలాగు చేయుచుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:16 => ఆ దయయ్ముపటిట్నవాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇదద్రిని 

లొంగదీసి గెలిచెను; అందుచేత వారు దిగంబరులై గాయము తగిలి ఆ యింటనుండి పారిపోయిరి. 

మతత్యి 7:22 => ఆ దినమందు అనేకులు ననున్ చూచి పర్భువా, పర్భువా, మేము నీ నామమున 

పర్వచింపలేదా? నీ నామమున దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామమున అనేకమైన అదుభ్తములు 

చేయలేదా? అని చెపుప్దురు. 

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

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

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

యోహాను 19:19 => మరియు పిలాతు యూదులరాజైన నజరేయుడగు యేసు అను పైవిలాసము 

వార్యించి సిలువమీద పెటిట్ంచెను. 
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2 రాజులు 4:2 => ఎలీషా నావలన నీకేమి కావలెను? నీ యింటిలో ఏమి యునన్దో అది నాకు 

తెలియజెపుప్మనెను. అందుకామె నీ దాసురాలనైన నా యింటిలో నూనెకుండ యొకటియునన్ది; అది 

తపప్ మరేమియు లేదనెను. 

కీరత్నలు 68:28 => నీ దేవుడు నీకు బలము కలుగ నియమించియునాన్డు. దేవా, నీవు మాకొరకు 

చేసినదానిని బలపరచుము 

సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

మతత్యి 9:5 => నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని చెపుప్ట సులభమా, లేచి నడువుమని చెపుప్ట 

సులభమా? 

మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 5:24 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని వారితో చెపిప్, పక్షవాయువు గల వాని చూచి నీవు లేచి, నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి వేలుల్మని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 11:43 => ఆయన ఆలాగు చెపిప్ లాజరూ, బయటికి రమమ్ని బిగగ్రగా చెపప్గా  
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యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:43 => అపుప్డు పర్తివానికిని భయము కలిగెను. మరియు అనేక 

మహతాక్రయ్ములును సూచక కిర్యలును అపొసత్లుల దావ్రా జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:35 => వారు పర్తివానికి వానివాని అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి గనుక 

వారిలో ఎవనికిని కొదువ లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:10 => నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువుమని, బిగగ్రగా చెపిప్నపుప్డు 

అతడు గంతులువేసి నడువసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:8 => అందుకు నేను పర్భువా, నీవెవడవని అడిగినపుప్డు ఆయన నేను 

నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 
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1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

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

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

వచనము 10 

శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి 

జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

మారుక్ 1:31 => ఆయన ఆమె దగగ్రకు వచిచ్, చెయియ్పటిట్ ఆమెను లేవనెతెత్ను; అంతట జవ్రము 

ఆమెను వదలెను గనుక ఆమె వారికి ఉపచారము చేయసాగెను. 

మారుక్ 5:41 => ఆ చినన్దాని చెయిపటిట్ తలీతాకుమీ అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ మాటకు చినన్దానా, 

లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్నని అరథ్ము. 

మారుక్ 9:27 => అయితే యేసు వాని చెయియ్పటిట్ వాని లేవనెతత్గా వాడు నిలువబడెను. 

లూకా 13:13 => ఆమెమీద చేతులుంచగానే ఆమె చకక్గా నిలువబడి దేవుని మహిమపరచెను. 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 12:13 => ఆ మనుషుయ్నితో నీ చెయియ్ చాపుమనెను. వాడు చెయియ్ చాపగా రెండవదానివలె 

అది బాగుపడెను. 

యోహాను 5:9 => వెంటనే వాడు సవ్సథ్తనొంది తన పరుపెతిత్కొని నడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:9 => ఆ దురబ్లునికి చేయబడిన ఉపకారమునుగూరిచ్ వాడు దేనివలన 

సవ్సథ్త పొందెనని నేడు మముమ్ను విమరిశ్ంచుచునాన్రు గనుక 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

వచనము 11 

వాడు పేతురును యోహానును పటుట్కొనియుండగా, పర్జలందరు విసమ్యమొంది సొలొమోనుదను 

మంటపములో ఉనన్ వారియొదద్కు గుంపుగా పరుగెతిత్వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:10 => నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువుమని, బిగగ్రగా చెపిప్నపుప్డు 

అతడు గంతులువేసి నడువసాగెను. 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

యోహాను 5:8 => యేసు నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని నడువుమని వానితో చెపప్గా 

యోహాను 5:9 => వెంటనే వాడు సవ్సథ్తనొంది తన పరుపెతిత్కొని నడిచెను. 

యోహాను 5:14 => అటుతరువాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచి ఇదిగో సవ్సథ్త నొందితివి; 

మరియెకుక్వ కీడు నీకు కలుగకుండునటుల్ ఇకను పాపము చేయకుమని చెపప్గా  

కీరత్నలు 103:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. నా అంతరంగముననునన్ 

సమసత్మా, ఆయన పరిశుదధ్ నామమును సనున్తించుము. 

కీరత్నలు 103:2 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో 

దేనిని మరువకుము 
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కీరత్నలు 107:20 => ఆయన తన వాకుక్ను పంపి వారిని బాగుచేసెను ఆయన వారు పడిన 

గుంటలలోనుండి వారిని విడిపించెను. 

కీరత్నలు 107:21 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

కీరత్నలు 107:22 => వారు కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుదురుగాక ఉతాస్హధవ్నితో ఆయన 

కారయ్ములను పర్కటించుదురుగాక.  

లూకా 17:15 => వారిలో ఒకడు తనకు సవ్సథ్త కలుగుట చూచి 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

లూకా 17:17 => అందుకు యేసు పదిమంది శుదుధ్లైరి కారా; ఆ తొమమ్ండుగురు ఎకక్డ? 

లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 

లూకా 18:43 => వెంటనే వాడు చూపుపొంది దేవుని మహిమపరచుచు ఆయనను వెంబడించెను. 

పర్జలందరు అది చూచి దేవుని సోత్తర్ము చేసిరి. 

పరమగీతము 2:8 => ఆలకించుడి; నా పిర్యుని సవ్రము వినబడుచునన్ది ఇదిగో అతడు 

వచుచ్చునాన్డు గంతులువేయుచు కొండలమీదను ఎగసిదాటుచు మెటట్లమీదను అతడు 

వచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 12:13 => ఆ మనుషుయ్నితో నీ చెయియ్ చాపుమనెను. వాడు చెయియ్ చాపగా రెండవదానివలె 

అది బాగుపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:14 => సవ్సథ్త పొందిన ఆ మనుషుయ్డు వారితో కూడ నిలిచియుండుట 

చూచి యేమియు ఎదురు చెపప్లేకపోయిరి. 
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వచనము 12 

పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, మీరు వీని విషయమై యెందుకు 

ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా 

మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:11 => జనసమూహములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ 

భాషలో --దేవతలు మనుషయ్రూపము తాలిచ్ మనయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్రని కేకలువేసి, 

మారుక్ 2:11 => పక్షవాయువు గలవానిని చూచి నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని యింటికి పొమమ్ని నీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 2:12 => తక్షణమే వాడు లేచి, పరుపెతిత్కొని, వారందరియెదుట నడచిపోయెను గనుక, 

వారందరు విభార్ంతినొంది మనమీలాటి కారయ్ములను ఎనన్డును చూడలేదని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

లూకా 13:17 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు ఆయన నెదిరించిన వారందరు సిగుగ్పడిరి; 

అయితే జనసమూహమంతయు ఆయన చేసిన ఘనకారయ్ములనిన్టిని చూచి సంతోషించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

వచనము 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 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:2 => పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుషుయ్డు 

మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళుల్వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు 

పర్తిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ ఉంచుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:14 => సవ్సథ్త పొందిన ఆ మనుషుయ్డు వారితో కూడ నిలిచియుండుట 

చూచి యేమియు ఎదురు చెపప్లేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:15 => అపుప్డు సభ వెలుపలికి పొండని వారికాజాఞ్పించి తమలోతాము 

ఆలోచన చేసి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:22 => సవ్సథ్పరచుట అను ఆ సూచక కిర్య యెవని విషయములో 

చేయబడెనో వాడు నలువది ఏండల్కంటె ఎకుక్వ వయసుస్ గలవాడు. 

యోహాను 9:3 => యేసు వీడైనను వీని కనన్వారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని కిర్యలు 

వీనియందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకే వీడు గుర్డిడ్వాడుగా పుటెట్ను. 

యోహాను 9:18 => వాడు గుర్డిడ్వాడైయుండి చూపు పొందెనని యూదులు నమమ్క, చూపు 

పొందినవాని తలిదండుర్లను పిలిపించి, 

యోహాను 9:19 => గుర్డిడ్వాడై పుటెట్నని మీరు చెపుప్ మీ కుమారుడు వీడేనా? ఆలాగైతే ఇపుప్డు 

వీడేలాగు చూచుచునాన్డని వారిని అడిగిరి. 

యోహాను 9:20 => అందుకు వాని తలిదండుర్లువీడు మా కుమారుడనియు వీడు గుర్డిడ్వాడుగా 

పుటెట్ననియు మేమెరుగుదుము. 
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యోహాను 9:21 => ఇపుప్డు వీడేలాగు చూచుచునాన్డో యెరుగము; ఎవడు వీని కనున్లు తెరచెనో 

అదియు మేమెరుగము; వీడు వయసుస్ వచిచ్నవాడు, వీనినే అడుగుడి; తన సంగతి తానే 

చెపుప్కొనగలడని వారితో అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:7 => అంతట అందరు విభార్ంతినొంది ఆశచ్రయ్పడి ఇదిగో 

మాటలాడుచునన్ వీరందరు గలిలయులు కారా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:12 => అందరు విభార్ంతినొంది యెటుతోచక యిదేమగునో అని ఒకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 4:36 => అందుకందరు విసమ్యమొంది ఇది ఎటిట్ మాట? ఈయన అధికారముతోను 

బలముతోను అపవితార్తమ్లకు ఆజాఞ్పింపగానే అవి వదలిపోవుచునన్వని యొకనితోనొకడు చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 9:43 => గనుక అందరు దేవుని మహాతమ్య్మును చూచి ఆశచ్రయ్పడిరి. 

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

అగపరచుచునాన్డని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. మరియు మీరు ఆశచ్రయ్పడునటుల్ వీటికంటె 

గొపప్ కారయ్ములను ఆయనకు అగపరచును. 

1 సమూయేలు 10:11 => పూరవ్ము అతని నెరిగినవారందరు అతడు పర్వకత్లతో కూడనుండి 

పర్కటించుట చూచి కీషు కుమారునికి సంభవించినదేమిటి? సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? అని 

ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనగా 

1 రాజులు 6:3 => పరిశుదధ్సథ్లము ఎదుటనునన్ ముఖమంటపము మందిరముయొకక్ వెడలుప్నుబటిట్ 

యిరువది మూరల పొడవు, మందిరము ముందర అది పది మూరల వెడలుప్. 

మారుక్ 5:42 => వెంటనే ఆ చినన్ది లేచి నడవసాగెను; ఆమె పండెర్ండు సంవతస్రముల పార్యము 

గలది. వెంటనే వారు బహుగా విసమ్యమొందిరి. 

మారుక్ 7:37 => ఈయన సమసత్మును బాగుగా చేసియునాన్డు; చెవిటివారు వినునటుల్గాను 

మూగవారు మాటలాడునటుల్గాను చేయుచునాన్డని చెపుప్కొని అపరిమితముగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

యోహాను 9:19 => గుర్డిడ్వాడై పుటెట్నని మీరు చెపుప్ మీ కుమారుడు వీడేనా? ఆలాగైతే ఇపుప్డు 

వీడేలాగు చూచుచునాన్డని వారిని అడిగిరి. 
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యోహాను 12:9 => కాబటిట్ యూదులలో సామానయ్జనులు ఆయన అకక్డ ఉనాన్డని తెలిసికొని, 

యేసును చూచుటకు మాతర్మే గాక మృతులలోనుండి ఆయన లేపిన లాజరునుకూడ చూడవచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:13 => అపుప్డు సీమోను కూడ నమిమ్ బాపిత్సమ్ముపొంది ఫిలిపుప్ను 

ఎడబాయకుండి, సూచక కిర్యలును గొపప్ అదుభ్తములును జరుగుట చూచి విభార్ంతినొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

వచనము 14 

మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు 

అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

లూకా 8:38 => అయితే ఆయన నీవు నీ యింటికి తిరిగివెళి ల్, దేవుడు నీకెటిట్ గొపప్కారయ్ములు చేసెనో 

తెలియజేయుమని వానితో చెపిప్ వానిని పంపివేసెను; వాడు వెళి ల్ యేసు తనకెటిట్ గొపప్కారయ్ములు 

చెసెనో ఆ పటట్ణమందంతటను పర్కటించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:6 => ఈ శబద్ము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడివచిచ్, పర్తి 

మనుషుయ్డు తన తన సవ్భాషతో వారు మాటలాడుట విని కలవరపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

యోహాను 10:23 => అది శీతకాలము. అపుప్డు యేసు దేవాలయములో సొలొమోను మంటపమున 

తిరుగుచుండగా 
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1 రాజులు 6:3 => పరిశుదధ్సథ్లము ఎదుటనునన్ ముఖమంటపము మందిరముయొకక్ వెడలుప్నుబటిట్ 

యిరువది మూరల పొడవు, మందిరము ముందర అది పది మూరల వెడలుప్. 

1 రాజులు 7:12 => గొపప్ ఆవరణమునకు చుటుట్ను మూడు వరుసల చెకిక్న రాళుల్ను, ఒక వరుస 

దేవదారు దూలములును కలవు; యెహోవా మందిరములోని ఆవరణము కటట్బడిన రీతినే ఆ 

మందిరపు మంటపమును కటట్బడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:18 => లేవీయుల సమూహములలో వీరు తూరుప్ననుండు రాజు 

గుమమ్మునొదద్ ఇంతవరకు కాపురము చేయుచునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:4 => మందిరపు ముఖమంటపము మందిరపు పొడుగునుబటిట్ యిరువది 

మూరలు వెడలుప్, నూట ఇరువది మూరలు ఎతుత్, దాని లోపలిభాగమును పర్సశత్మైన బంగారముతో 

అతడు పొదిగించెను. 

యోహాను 12:9 => కాబటిట్ యూదులలో సామానయ్జనులు ఆయన అకక్డ ఉనాన్డని తెలిసికొని, 

యేసును చూచుటకు మాతర్మే గాక మృతులలోనుండి ఆయన లేపిన లాజరునుకూడ చూడవచిచ్రి. 

వచనము 15 

మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము 

సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

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

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 
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రోమీయులకు 11:1 => ఆలాగైనయెడల నేనడుగునదేమనగా, దేవుడు తన పర్జలను విసరిజ్ంచెనా? 

అటల్నరాదు. నేను కూడ ఇశార్యేలీయుడను, అబార్హాము సంతానమందలి బెనాయ్మీను గోతర్మునందు 

పుటిట్నవాడను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26 => అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని 

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:11 => జనసమూహములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ 

భాషలో --దేవతలు మనుషయ్రూపము తాలిచ్ మనయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్రని కేకలువేసి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:12 => బరన్బాకు దుయ్పతి అనియు, పౌలు ముఖయ్పర్సంగి యైనందున 

అతనికి హెరేమ్ అనియు పేరుపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:13 => పటట్ణమునకు ఎదురుగా ఉనన్ దుయ్పతి యొకక్ పూజారి యెడల్ను 

పూదండలను దావ్రముల యొదద్కు తీసికొనివచిచ్ సమూహముతో కలిసి, బలి అరిప్ంపవలెనని 

యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:14 => అపొసత్లులైన బరన్బాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ 

వసత్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి 

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

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

ఆదికాండము 40:8 => అందుకు వారు మేము కలలు కంటిమి; వాటి భావము చెపప్గలవారెవరును 

లేరని అతనితోననగా యోసేపు వారిని చూచి భావములు చెపుప్ట దేవుని అధీనమే గదా; మీరు 

దయచేసి ఆ కలలు నాకు వివరించి చెపుప్డనెను 
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ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 2:29 => రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము 

పడకమీద పరుండి మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు 

కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను. 

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

యో హా ను 3 : 2 7 = > అం దు కు యో హా ను ఇ టల్ నె ను త న కు ప ర లో క ము నుం డి 

అనుగర్హింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొందనేరడు. 

యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 

యోహాను 7:18 => తనంతట తానే బోధించువాడు సవ్కీయ మహిమను వెదకును గాని తనున్ 

పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సతయ్వంతుడు, ఆయనయందు ఏ దురీన్తియు లేదు. 

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

సమరుథ్లమని కాదు; మా సామరథ్య్ము దేవుని వలననే కలిగియునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 20:10 => తరువాత మోషే అహరోనులు ఆ బండయెదుట సమాజమును 

పోగుచేసినపుప్డు అతడు వారితో దోర్హులారా వినుడి; మేము ఈ బండలోనుండి మీకొరకు నీళుల్ 

రపిప్ంపవలెనా? అనెను. 
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2 రాజులు 2:14 => ఒంటిమీదినుండి కిర్ందపడిన ఆ దుపప్టిని పటుట్కొని నీటిమీద కొటిట్ 

ఏలీయాయొకక్ దేవుడైన యెహోవా ఎకక్డ ఉనాన్డనెను. అతడు ఆ దుపప్టితో నీటిని కొటట్గా అది ఇటు 

అటు విడిపోయినందున ఎలీషా అవతలి యొడుడ్నకు నడిచిపోయెను. 

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

మారుక్ 12:11 => ఇది పర్భువువలననే కలిగెను ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను లేఖనము 

మీరు చదువలేదా? అని అడుగగా 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 4:20 => ఆయన గర్ంథము చుటిట్ పరిచారకునికిచిచ్ కూరుచ్ండెను.  

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 11:43 => ఆయన ఆలాగు చెపిప్ లాజరూ, బయటికి రమమ్ని బిగగ్రగా చెపప్గా  

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

చూచుచునాన్రు? మీయొదద్నుండి పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా 

పరలోకమునకు వెళుల్ట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగివచుచ్నని వారితో చెపిప్రి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:4 => పేతురును యోహానును వానిని తేరిచూచి మాతటుట్ చూడుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34 => పేతురు ఐనెయా, యేసుకీర్సుత్ నినున్ సవ్సథ్పరచుచునాన్డు, నీవు 

లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

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

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 
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భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

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

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

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

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

1 యోహాను 3:13 => సహోదరులారా, లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

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 16 

ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని 

బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

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

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 
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కీరత్నలు 105:6 => ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను ఆయననోటి తీరుప్లను జాఞ్పకము చేసికొనుడి 

కీరత్నలు 105:7 => ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీరుప్లు భూమియందంతట 

జరుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 105:8 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను వెయియ్ తరములవరకు అబార్హాముతో తాను చేసిన 

నింబధనను 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

హెబీర్యులకు 11:10 => ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిలిప్యు నిరామ్ణకుడునై యునాన్డో, పునాదులు 

గల ఆ పటట్ణము కొరకు అబార్హాము ఎదురుచూచుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 11:11 => విశావ్సమునుబటిట్ శారాయు వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడని 

యెంచుకొనెను గనుక తాను వయసుస్ గతించినదైనను గరభ్ము ధరించుటకు శకిత్పొందెను. 

హెబీర్యులకు 11:12 => అందుచేత మృతతులుయ్డైన ఆ యొకనినుండి , సంఖయ్కు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలెను, సముదర్తీరమందలి లెకిక్ంపశకయ్ముకాని యిసుకవలెను సంతానము 

కలిగెను. 

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

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 
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హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

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

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:34 => దావీదు పరలోకమునకు ఎకిక్పోలేదు; అయితే అతడిటల్నెను నేను 

నీ శతుర్వులను నీ పాదములకిర్ంద పాదపీఠ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:35 => ముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని 

పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

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

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 
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కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

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

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

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

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

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

అపప్గించియునాన్డు. 

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

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

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

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 
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యోహాను 12:16 => ఆయన శిషుయ్లు ఈ మాటలు మొదట గర్హింపలేదు గాని యేసు 

మహిమపరచబడినపుప్డు అవి ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడెననియు, వారాయనకు వాటిని చేసిరనియు 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనిరి. 

యోహాను 13:31 => వాడు వెళి ల్న తరువాత యేసు ఇటల్నెను ఇపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు 

మహిమపరచబడియునాన్డు; దేవుడును ఆయనయందు మహిమపరచబడియునాన్డు. 

యోహాను 13:32 => దేవుడు ఆయనయందు మహిమపరచబడినయెడల, దేవుడు తనయందు 

ఆయనను మహిమపరచును; వెంటనే ఆయనను మహిమపరచును. 

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

మహిమపరచును. 

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

మీకు తెలియజేయునని నేను చెపిప్తిని. 

యోహాను 17:1 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ యిటల్నెను తండీర్, నా గడియ 

వచిచ్యునన్ది. 

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

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

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

నితయ్జీవము. 

యోహాను 17:4 => చేయుటకు నీవు నాకిచిచ్న పని నేను సంపూరణ్ముగా నెరవేరిచ్ భూమిమీద నినున్ 

మహిమపరచితిని. 

యోహాను 17:5 => తండీర్, లోకము పుటట్కమునుపు నీయొదద్ నాకు ఏ మహిమయుండెనో ఆ 

మహిమతో ననున్ ఇపుప్డు నీయొదద్ మహిమపరచుము. 
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ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

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

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:23 => ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమసత్మును పూరిత్గా నింపుచునన్ వాని 

సంపూరణ్తయైయునన్ది. 

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

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

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

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

Page  of 390 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

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

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

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

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

మతత్యి 27:17 => కాబటిట్ జనులు కూడి వచిచ్నపుప్డు పిలాతు నేనెవనిని  

మతత్యి 27:18 => విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రు? బరబబ్నా లేక కీర్సత్నబడిన 

యేసునా? అని వారిని అడిగెను. ఏలయనగా వారు అసూయచేత ఆయనను అపప్గించిరని అతడు 

ఎరిగియుండెను 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

మతత్యి 27:20 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, 

యేసును సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

మతత్యి 27:21 => అధిపతి ఈ యిదద్రిలో నేనెవనిని విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రని 

వారినడుగగా వారు బరబబ్నే అనిరి. 

Page  of 391 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

మారుక్ 15:11 => అతడు బరబబ్ను తమకు విడుదల చేయవలెనని జనులు అడుగుకొనునటుల్ 

పర్ధానయాజకులు వారిని పేర్రేపించిరి. 

లూకా 23:16 => కాబటిట్ నేనితనిని  

లూకా 23:17 => శికిష్ంచి విడుదలచేయుదునని వారితో చెపప్గా 

లూకా 23:18 => వారందరు వీనిని చంపివేసి మాకు బరబబ్ను విడుదలచేయుమని ఏకగీర్వముగా 

కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:19 => వీడు పటట్ణములో జరిగించిన యొక అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును 

చెరసాలలో వేయబడినవాడు. 

లూకా 23:20 => పిలాతు యేసును విడుదల చేయగోరి వారితో తిరిగి మాటలాడినను. 

లూకా 23:21 => వారు వీనిని సిలువ వేయుము సిలువ వేయుము అని కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:22 => మూడవమారు అతడు ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెను? ఇతనియందు 

మరణమునకు తగిన నేరమేమియు నాకు అగపడలేదు గనుక ఇతని శికిష్ంచి విడుదలచేతునని వారితో 

చెపెప్ను. 

లూకా 23:23 => అయితే వారొకే పటుట్గా పెదద్ కేకలువేసి, వీనిని సిలువ వేయుమని అడుగగా వారి 

కేకలే గెలిచెను. 
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యోహాను 18:40 => అయితే వారు వీనిని వదుద్, బరబబ్ను విడుదల చేయుమని మరల కేకలువేసిరి. 

ఈ బరబబ్ బందిపోటు దొంగ. 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

2 రాజులు 2:14 => ఒంటిమీదినుండి కిర్ందపడిన ఆ దుపప్టిని పటుట్కొని నీటిమీద కొటిట్ 

ఏలీయాయొకక్ దేవుడైన యెహోవా ఎకక్డ ఉనాన్డనెను. అతడు ఆ దుపప్టితో నీటిని కొటట్గా అది ఇటు 

అటు విడిపోయినందున ఎలీషా అవతలి యొడుడ్నకు నడిచిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

యెషయా 55:5 => నీవెరుగని జనులను నీవు పిలిచెదవు నినెన్రుగని జనులు యెహోవా నినున్ 

మహిమపరచగా చూచి నీ దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ నీయొదద్కు 

పరుగెతిత్ వచెచ్దరు.  

ఆమోసు 5:12 => మీ అపరాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు 

నేనెరుగుదును. దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురు గనుక 

మలుపురాళల్తో మీరు ఇండుల్ కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన 

దార్క్షతోటలు మీరు నాటినను ఆ పండల్రసము మీరు తార్గరు.  
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హబకూక్కు 1:13 => నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ము చూడలేనంత నిషక్ళంకమైనది గదా; బాధించువారు 

చేయు బాధను నీవు దృషిట్ంపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు, దురామ్రుగ్లు తమకంటె ఎకుక్వ 

నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకునాన్వు? 

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

మారుక్ 8:31 => మరియు మనుషయ్కుమారుడు అనేక హింసలుపొంది, పెదద్లచేతను 

పర్ధానయాజకులచేతను శాసు త్ర్లచేతను ఉపేకిష్ంపబడి చంపబడి, మూడు దినములైన తరువాత లేచుట 

అగతయ్మని ఆయన వారికి బోధింప నారంభించెను. 

మారుక్ 10:33 => ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసు త్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను 

అనయ్జనుల కపప్గించెదరు. 

మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

మారుక్ 15:9 => పర్ధానయాజకులు అసూయచేత యేసును అపప్గించిరని  

లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 12:9 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని 

దూతలయెదుట చెపుప్దును. 

లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

లూకా 22:57 => అపుప్డొక చినన్ది ఆ మంట వెలుతురులో అతడు కూరుచ్ండుట చూచి అతని 

తేరిచూచి వీడును అతనితో కూడ ఉండెనని చెపెప్ను. 
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లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 

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

మా దేవుడని మీరెవరినిగూరిచ్ చెపుప్దురో ఆ నా తండిర్యే ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు. 

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

యోహాను 18:30 => అందుకు వారు వీడు దురామ్రుగ్డు కానియెడల వీనిని నీకు 

అపప్గించియుండమని అతనితో చెపిప్రి. 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 

యోహాను 19:6 => పర్ధానయాజకులును బంటౌర్తులును ఆయనను చూచి సిలువ వేయుము సిలువ 

వేయుము అని కేకలువేయగా పిలాతు ఆయనయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు గనుక మీరే 

ఆయనను తీసికొనిపోయి సిలువ వేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

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

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 

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

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 
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భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

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

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

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

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

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

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

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. 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

వచనము 17 

సహోదరులారా, మీరును మీ అధికారులును తెలియక చేసితిరని నాకు తెలియును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

మారుక్ 1:24 => వాడు నజరేయుడవగు యేసూ, మాతో నీకేమి, మముమ్ నశింపజేయుటకు 

వచిచ్తివా? నీవెవడవో నాకు తెలియును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవు అని కేకలువేసెను. 

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

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

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

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  
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1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

మారుక్ 15:7 => అధికారులనెదిరించి, కలహములో నరహతయ్ చేసినవారితో కూడ 

బంధించబడియుండిన బరబబ్ అను ఒకడుండెను. 

లూకా 23:19 => వీడు పటట్ణములో జరిగించిన యొక అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును 

చెరసాలలో వేయబడినవాడు. 

నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 118:23 => అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము 

యెషయా 29:21 => కీడుచేయ యతిన్ంచుచు ఒకక్ వాయ్జెయ్మునుబటిట్ యితరులను పాపులనుగా 

చేయుచు గుమమ్ములో తముమ్ను గదిద్ంచువానిని పటుట్కొనవలెనని ఉరినొడుడ్చు మాయమాటలచేత 

నీతిమంతుని పడదోర్యువారు నరకబడుదురు.  

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

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

ఉజీజ్ వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 
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దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

ఆమోసు 5:12 => మీ అపరాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు 

నేనెరుగుదును. దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురు గనుక 

మలుపురాళల్తో మీరు ఇండుల్ కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన 

దార్క్షతోటలు మీరు నాటినను ఆ పండల్రసము మీరు తార్గరు.  

హబకూక్కు 1:12 => యెహోవా నా దేవా, నా పరిశుదధ్ దేవా, ఆదినుండి నీవునన్వాడవు కావా? 

మేము మరణము నొందము; యెహోవా, తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవు వారిని నియమించియునాన్వు; 

ఆశర్యదురగ్మా, మముమ్ను దండించుటకు వారిని పుటిట్ంచితివి. 

మతత్యి 12:32 => మనుషయ్కుమారునికి విరోధముగా మాటలాడువానికి పాపక్షమాపణ కలదుగాని 

పరిశుదాధ్తమ్కు విరోధముగా మాటలాడువానికి ఈ యుగమందైనను రాబోవు యుగమందైనను 

పాపక్షమాపణ లేదు. 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 27:16 => ఆ కాలమందు బరబబ్ అను పర్సిదుధ్డైన యొక ఖయిదీ చెరసాలలో ఉండెను. 

మతత్యి 27:20 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, 

యేసును సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 
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మారుక్ 10:33 => ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసు త్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను 

అనయ్జనుల కపప్గించెదరు. 

మారుక్ 15:11 => అతడు బరబబ్ను తమకు విడుదల చేయవలెనని జనులు అడుగుకొనునటుల్ 

పర్ధానయాజకులు వారిని పేర్రేపించిరి. 

లూకా 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముమ్ నశింపజేయ వచిచ్తివా? 

నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవని బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. 

లూకా 12:9 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని 

దూతలయెదుట చెపుప్దును. 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

లూకా 22:57 => అపుప్డొక చినన్ది ఆ మంట వెలుతురులో అతడు కూరుచ్ండుట చూచి అతని 

తేరిచూచి వీడును అతనితో కూడ ఉండెనని చెపెప్ను. 

లూకా 23:18 => వారందరు వీనిని చంపివేసి మాకు బరబబ్ను విడుదలచేయుమని ఏకగీర్వముగా 

కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:25 => అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును చెరసాలలో వేయబడి యుండినవానిని 

వారడిగినటుట్ వారికి విడుదలచేసి, యేసును వారికిషట్ము వచిచ్నటుట్ చేయుటకు అపప్గించెను. 

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

యోహాను 18:40 => అయితే వారు వీనిని వదుద్, బరబబ్ను విడుదల చేయుమని మరల కేకలువేసిరి. 

ఈ బరబబ్ బందిపోటు దొంగ. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

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. 

1 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదుధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

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

ఆయన మూలముగా పుటిట్యునాన్డని యెరుగుదురు. 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

వచనము 18 

అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను 

ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 

యోహాను 1:4 => ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుషుయ్లకు వెలుగైయుండెను. 
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యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

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

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

యోహాను 11:26 => బర్దికి నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును ఎనన్టికిని చనిపోడు. ఈ 

మాట నముమ్చునాన్వా? అని ఆమెను నడిగెను. 

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

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

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

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

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

రోమీయులకు 8:2 => కీర్సుత్యేసునందు జీవమునిచుచ్ ఆతమ్యొకక్ నియమము పాపమరణముల 

నియమమునుండి ననున్ విడిపించెను. ఎటల్నగా ధరమ్శాసత్రము దేనిని చేయజాలకపోయెనో దానిని 

దేవుడు చేసెను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:45 => ఇందువిషయమై ఆదామను మొదటి మనుషుయ్డు జీవించు పార్ణి 

ఆయెనని వార్యబడి యునన్ది. కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆతమ్ ఆయెను. 

కొలొసస్యులకు 3:3 => ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము కీర్సుత్తో కూడ 

దేవునియందు దాచబడియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:4 => మనకు జీవమైయునన్ కీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరును ఆయనతో కూడ 

మహిమయందు పర్తయ్క్షపరచబడుదురు. 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

హెబీర్యులకు 5:9 => మరియు ఆయన సంపూరణ్సిదిధ్ పొందినవాడై, మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మములో 

చేరిన పర్ధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి, 

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

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

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

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

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

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

పర్కటన 21:6 => మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నెను సమాపత్మైనవి; నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, 

అనగా ఆదియు అంతమునై యునన్వాడను; దపిప్గొను వానికి జీవజలముల బుగగ్లోని జలమును నేను 

ఉచితముగా అనుగర్హింతును. 

పర్కటన 22:1 => మరియు సఫ్టికమువలె మెరయునటిట్ జీవజలముల నది దేవుని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు సింహాసనము నొదద్నుండి 
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పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

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

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

మతత్యి 28:2 => ఇదిగో పర్భువు దూత పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, రాయి పొరిల్ంచి దానిమీద 

కూరుచ్ండెను; అపుప్డు మహా భూకంపము కలిగెను. 

మతత్యి 28:3 => ఆ దూత సవ్రూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వసత్రము హిమమంత తెలల్గా 

ఉండెను. 

మతత్యి 28:4 => అతనికి భయపడుటవలన కావలివారు వణకి చచిచ్నవారివలె నుండిరి. 

మతత్యి 28:5 => దూత ఆ సతరీలను చూచి మీరు భయపడకుడి, సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రని నాకు తెలియును; 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

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

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

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

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

కీరత్నలు 118:23 => అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

మతత్యి 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 

మతత్యి 12:32 => మనుషయ్కుమారునికి విరోధముగా మాటలాడువానికి పాపక్షమాపణ కలదుగాని 

పరిశుదాధ్తమ్కు విరోధముగా మాటలాడువానికి ఈ యుగమందైనను రాబోవు యుగమందైనను 

పాపక్షమాపణ లేదు. 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 
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మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 27:20 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, 

యేసును సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

లూకా 20:14 => అయినను ఆ కాపులు అతనిని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఈ సావ్సథ్య్ము 

మనదగునటుల్ ఇతని చంపుదము రండని యొకరితోనొకరు ఆలోచించుకొని 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 10:18 => ఎవడును నా పార్ణము తీసికొనడు; నా అంతట నేనే దాని పెటుట్చునాన్ను; 

దాని పెటుట్టకు నాకు అధికారము కలదు, దాని తిరిగి తీసికొనుటకును నాకు అధికారము కలదు; నా 

తండిర్వలన ఈ ఆజఞ్ పొందితిననెను. 

యోహాను 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

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

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

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

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

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

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

గలతీయులకు 1:1 => మనుషుయ్ల మూలముగానైనను ఏ మనుషుయ్నివలననైనను కాక, 

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

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

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

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

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

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

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

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

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

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

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

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

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

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

నితయ్ జీవమును మేము చూచి , ఆ జీవమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు , దానిని మీకు 

తెలియపరచుచునాన్ము. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

వచనము 19 

పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:7 => వారు పేతురును యోహానును మధయ్ను నిలువబెటిట్ మీరు ఏ 

బలముచేత ఏ నామమునుబటిట్ దీనిని చేసితిరని అడుగగా 

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

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18 => ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు 

వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని 

ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను. 
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మతత్యి 9:22 => యేసు వెనుకకు తిరిగి ఆమెను చూచి కుమారీ, ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ 

విశావ్సము నినున్ బాగుపరచెనని చెపప్గా ఆ గడియనుండి ఆ సతరీ బాగుపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9 => అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరిచూచి, 

సవ్సథ్త పొందుటకు అతనికి విశావ్సముండెనని గర్హించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:14 => యూదుడైన సెక్వయను ఒక పర్ధానయాజకుని కుమారులు 

ఏడుగురు ఆలాగు చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:16 => ఆ దయయ్ముపటిట్నవాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇదద్రిని 

లొంగదీసి గెలిచెను; అందుచేత వారు దిగంబరులై గాయము తగిలి ఆ యింటనుండి పారిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

మతత్యి 17:19 => తరువాత శిషుయ్లు ఏకాంతముగా యేసు నొదద్కు వచిచ్ మేమెందుచేత దానిని 

వెళల్గొటట్లేకపోతిమని అడిగిరి. 

మతత్యి 17:20 => అందుకాయన మీ అలప్విశావ్సముచేతనే ; మీకు ఆవగింజంత 

విశావ్సముండినయెడల ఈ కొండను చూచి ఇకక్డనుండి అకక్డికి పొమమ్నగానే అది పోవును; 

మతత్యి 21:21 => అందుకు యేసు మీరు విశావ్సముగలిగి సందేహపడకుండినయెడల, ఈ 

అంజూరపుచెటుట్నకు జరిగిన దానిని చేయుట మాతర్మే కాదు, ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి 

సముదర్ములో పడవేయబడుదువు గాకని చెపిప్నయెడల ఆలాగు జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను 
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మతత్యి 21:22 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేటిని అడుగుదురో అవి (దొరకినవని) 

నమిమ్నయెడల మీరు వాటిననిన్టిని పొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 11:22 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను మీరు దేవునియందు విశావ్సముంచుడి. 

మారుక్ 11:23 => ఎవడైనను ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుమని 

చెపిప్, తన మనసుస్లో సందేహింపక తాను చెపిప్నది జరుగునని నమిమ్నయెడల వాడు చెపిప్నది 

జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 17:5 => అపొసత్లులు మా విశావ్సము వృదిధ్పొందించుమని పర్భువుతో చెపప్గా 

లూకా 17:6 => పర్భువు మీరు ఆవగింజంత విశావ్సము గలవారైతే ఈ కంబళిచెటుట్ను చూచి నీవు 

వేళల్తోకూడ పెలల్గింపబడి సముదర్ములో నాటబడుమని చెపుప్నపుప్డు అది మీకు లోబడును. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:8 => వాడు దిగుగ్న లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు 

దేవుని సుత్తించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:15 => వీరు వచిచ్ వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందవలెనని వారికొరకు పార్రథ్న 

చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

యోహాను 7:23 => మోషే ధరమ్శాసత్రము మీరకుండునటుల్ ఒక మనుషుయ్డు విశార్ంతిదినమున 

సునన్తిపొందును గదా. ఇటుల్ండగా నేను విశార్ంతిదినమున ఒక మనుషుయ్ని పూరణ్సవ్సథ్త గలవానిగా 

చేసినందుకు మీరు నామీద ఆగర్హపడుచునాన్రేమి? 

2 రాజులు 4:29 => అతడు నీ నడుము బిగించుకొని నా దండమును చేతపటుట్కొని పొముమ్; 

ఎవరైనను నీకు ఎదురుపడినయెడల వారికి నమసక్రింపవదుద్; ఎవరైనను నీకు నమసక్రించినయెడల 

వారికి పర్తి మరాయ్ద చేయవదుద్; అకక్డికి పోయి నా దండమును ఆ బాలుని ముఖముమీద పెటుట్మని 

గేహజీకి ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 

దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయుము, నినేన్ నముమ్కొని యునాన్ము, నీ నామమునుబటిట్యే 

యీ సైనయ్మును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాతుర్లను 

నీ పైని జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 9:5 => నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని చెపుప్ట సులభమా, లేచి నడువుమని చెపుప్ట 

సులభమా? 
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మతత్యి 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 

మతత్యి 14:29 => ఆయన రమమ్నగానే పేతురు దోనెదిగి యేసునొదద్కు వెళుల్టకు నీళల్మీద నడచెను 

గాని 

మతత్యి 14:36 => వీరిని నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి; 

ముటిట్నవారందరును సవ్సథ్తనొందిరి. 

మతత్యి 17:16 => నీ శిషుయ్లయొదద్కు వానిని తీసికొనివచిచ్తిని గాని వారు వానిని 

సవ్సథ్పరచలేకపోయిరని చెపెప్ను. 

లూకా 9:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది (శిషుయ్లను) పిలిచి, సమసత్మైన దయయ్ములమీద శకిత్ని 

అధికారమును, రోగములు సవ్సథ్పరచు వరమును వారికనుగర్హించి 

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

విశావ్సముంచినవారికి, దేవుని పిలల్లగుటకు ఆయన అధికారము అనుగర్హించెను. 

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

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

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

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34 => పేతురు ఐనెయా, యేసుకీర్సుత్ నినున్ సవ్సథ్పరచుచునాన్డు, నీవు 

లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 2:8 => అది లోకాధికారులలో ఎవనికిని తెలియదు; అది వారికి 

తెలిసియుండినయెడల మహిమాసవ్రూపియగు పర్భువును సిలువ వేయకపోయియుందురు. 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

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

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

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

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

వచనము 20 

మీకొరకు నియమించిన కీర్సుత్యేసును ఆయన పంపునటుల్ను మీ పాపములు తుడిచివేయబడు 

నిమితత్మును మారుమనసుస్ నొంది తిరుగుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:40 => మాకు ముందు నడుచునటిట్ దేవతలను మాకు చేయుము; ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి మనలను తోడుకొని వచిచ్న యీ మోషే యేమాయెనో మాకు తెలియదని 

అహరోనుతో అనిరి. 

ఆదికాండము 21:26 => నీవును నాతో చెపప్లేదు; నేను నేడే గాని యీ సంగతి వినలేదని చెపప్గా. 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 
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ఆదికాండము 44:15 => అపుప్డు యోసేపు మీరు చేసిన యీ పని యేమిటి? నావంటి మనుషుయ్డు 

శకునము చూచి తెలిసికొనునని మీకు తెలియదా అని వారితో అనగా 

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. 

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. 

రోమీయులకు 11:2 => తాను ముందెరిగిన తన పర్జలను దేవుడు విసరిజ్ంపలేదు. ఏలీయాను 

గూరిచ్న భాగములో లేఖనము చెపుప్నది మీరెరుగరా? 

ఫిలిపీప్యులకు 1:22 => అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకునన్ పనికి 

ఫలసాధనమైనయెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 15:24 => సరవ్సమాజము యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా నుండుటకై 

దహనబలిగా ఒక కోడెదూడను, విధిచొపుప్న దాని నైవేదయ్మును దాని పానీయారప్ణమును 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:25 => యాజకుడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను; తెలియకయే దాని చేసెను గనుక క్షమింపబడును. వారు పొరబాటున 

చేసిన పాపములనుబటిట్ తమ అరప్ణమును, అనగా యెహోవాకు చెందవలసిన హోమమును 

పాపపరిహారారథ్బలిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 15:26 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజమేమి, వారి మధయ్ను నివసించు 

పరదేశియేమి క్షమాపణ నొందును; ఏలయనగా పర్జలందరు తెలియకయే దాని చేయుట తటసిథ్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:27 => ఒకడు పొరబాటున పాపము చేసినయెడల వాడు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఏడాది ఆడు మేకపిలల్ను తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:28 => పొరబాటున యెహోవా సనిన్ధిని దాని చేసెను గనుక తెలియకయే 

పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయును; వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుటవలన వాడు క్షమాపణ నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 15:29 => ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్నవాడేగాని వారి మధయ్ను నివసించు 

పరదేశియేగాని పొరబాటున ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల వానికిని మీకును విధి ఒకక్టే 

ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:30 => అయితే దేశమందు పుటిట్నవాడేగాని పరదేశియేగాని యెవడైనను 

సాహసించి పాపముచేసినయెడల 

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. 

లూకా 23:34 => యేసు తండీర్, వీరేమి చేయుచునాన్రో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని 

చెపెప్ను. వారు ఆయన వసత్రములు పంచుకొనుటకై చీటుల్వేసిరి. 

యోహాను 7:26 => ఇదిగో ఈయన బహిరంగముగా మాటలాడుచునన్ను ఈయనను ఏమనరు; 

ఈయన కీర్సత్ని అధికారులు నిజముగా తెలిసికొనియుందురా? 

యోహాను 7:27 => అయినను ఈయన ఎకక్డివాడో యెరుగుదుము; కీర్సుత్ వచుచ్నపుప్డు ఆయన 

యెకక్డివాడో యెవడును ఎరుగడని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

యోహాను 16:3 => వారు తండిర్ని ననున్ను తెలిసికొనలేదు గనుక ఈలాగు చేయుదురు. 
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1 కొరిందీయులకు 2:8 => అది లోకాధికారులలో ఎవనికిని తెలియదు; అది వారికి 

తెలిసియుండినయెడల మహిమాసవ్రూపియగు పర్భువును సిలువ వేయకపోయియుందురు. 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

సంఖాయ్కాండము 15:27 => ఒకడు పొరబాటున పాపము చేసినయెడల వాడు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఏడాది ఆడు మేకపిలల్ను తీసికొనిరావలెను. 

1 రాజులు 1:18 => ఇపుప్డైతే అదోనీయా యేలుచునాన్డు. ఈ సంగతి నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నీకు తెలియకయే యునన్ది. 

1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

వచనము 21 

అనిన్టికి కుదురుబాటు కాలములు వచుచ్నని దేవుడు ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట 

పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట ఆవశయ్కము. 

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

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

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

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

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

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

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 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

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

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  
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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 

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

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

కీరత్నలు 22:1 => నా దేవా నా దేవా, నీవు ననేన్ల విడనాడితివి? ననున్ రకిష్ంపక నా ఆరత్ధవ్ని వినక 

నీవేల దూరముగా నునాన్వు? 

కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:3 => నీవు ఇశార్యేలు చేయు సోత్తర్ములమీద ఆసీనుడవై యునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:4 => మా పితరులు నీయందు నమిమ్కయుంచిరి వారు నీయందు నమిమ్కయుంచగా నీవు 

వారిని రకిష్ంచితివి. 

కీరత్నలు 22:5 => వారు నీకు మొఱఱ్పెటిట్ విడుదలనొందిరి నీయందు నమిమ్కయుంచి 

సిగుగ్పడకపోయిరి. 

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 
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కీరత్నలు 22:9 => గరభ్మునుండి ననున్ తీసినవాడవు నీవే గదా నేను నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము 

చేయుచుండగా నీవే గదా నాకు నమిమ్క పుటిట్ంచితివి. 

కీరత్నలు 22:10 => గరభ్వాసినైనది మొదలుకొని నాకు ఆధారము నీవే నా తలిల్ ననున్ కనన్ది 

మొదలుకొని నా దేవుడవు నీవే. 

కీరత్నలు 22:11 => శర్మ వచిచ్యునన్ది, సహాయము చేయువాడెవడును లేడు నాకు దూరముగా 

నుండకుము. 

కీరత్నలు 22:12 => వృషభములు అనేకములు ననున్ చుటుట్కొని యునన్వి బాషానుదేశపు బలమైన 

వృషభములు ననున్ ఆవరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 22:13 => చీలుచ్చును గరిజ్ంచుచునుండు సింహమువలె వారు నోళుల్ తెరచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:16 => కుకక్లు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి దురామ్రుగ్లు గుంపుకూడి ననున్ 

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:17 => నా యెముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి 

చూచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 22:18 => నా వసత్రములు వారు పంచుకొనుచునాన్రు నా అంగీకొరకు చీటుల్ 

వేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:19 => యెహోవా, దూరముగా నుండకుము నా బలమా, తవ్రపడి నాకు సహాయము 

చేయుము. 

కీరత్నలు 22:20 => ఖడగ్మునుండి నా పార్ణమును కుకక్ల బలమునుండి నా పార్ణమును 

తపిప్ంపుము. 
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కీరత్నలు 22:21 => సింహపు నోటనుండి ననున్ రకిష్ంపుము గురుపోతుల కొముమ్లలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంచి నాకుతత్రమిచిచ్యునాన్వు 

కీరత్నలు 22:22 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరచెదను సమాజమధయ్మున నినున్ 

సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 22:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా, ఆయనను సుత్తించుడి యాకోబు 

వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనను ఘనపరచుడి ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనకు 

భయపడుడి 

కీరత్నలు 22:24 => ఆయన బాధపడువాని బాధను తృణీకరింపలేదు, దాని చూచి ఆయన 

అసహయ్పడలేదు, అతనికి తన ముఖమును దాచలేదు. వాడాయనకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 22:25 => మహా సమాజములో నినున్గూరిచ్ నేను కీరత్న పాడెదను ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెదుట నా మొర్కుక్బడులు చెలిల్ంచెదను. 

కీరత్నలు 22:26 => దీనులు భోజనముచేసి తృపిత్పొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను 

సుత్తించెదరు మీ హృదయములు తెపప్రిలిల్ నితయ్ము బర్దుకును. 

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

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 22:28 => రాజయ్ము యెహోవాదే అనయ్జనులలో ఏలువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 22:29 => భూమిమీద వరిథ్లుల్చునన్వారందరు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

నమసాక్రము చేసెదరు తమ పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సనిన్ధిని 

మోకరించెదరు 

కీరత్నలు 22:30 => ఒక సంతతివారు ఆయనను సేవించెదరు రాబోవు తరమునకు పర్భువునుగూరిచ్ 

వివరింతురు. 

కీరత్నలు 69:1 => దేవా, జలములు నా పార్ణముమీద పొరుల్చునన్వి ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 69:2 => నిలుకయియయ్ని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ 

జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్ ముంచివేయుచునన్వి.  
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కీరత్నలు 69:3 => నేను మొఱఱ్పెటుట్టచేత అలసియునాన్ను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా 

దేవునికొరకు కనిపెటుట్టచేత నా కనున్లు కీష్ణించిపోయెను. 

కీరత్నలు 69:4 => నిరిన్మితత్ముగా నామీద పగపటుట్వారు నా తలవెండుర్కలకంటె విసాత్రముగా 

ఉనాన్రు అబదధ్మునుబటిట్ నాకు శతుర్వులై ననున్ సంహరింపగోరువారు అనేకులు నేను 

దోచుకొననిదానిని నేను ఇచుచ్కొనవలసి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 69:5 => దేవా, నా బుదిధ్హీనత నీకు తెలిసేయునన్ది నా అపరాధములు నీకు మరుగైనవి 

కావు. 

కీరత్నలు 69:6 => పర్భువా, సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్కొనువారికి 

నావలన సిగుగ్ కలుగనియయ్కుము ఇశార్యేలు దేవా, నినున్ వెదకువారిని నావలన అవమానము 

నొందనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 69:7 => నీ నిమితత్ము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమితత్ము సిగుగ్ నా ముఖమును 

కపెప్ను. 

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:9 => నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్ నిందించినవారి నిందలు 

నామీద పడియునన్వి. 

కీరత్నలు 69:10 => ఉపవాసముండి నేను కనీన్రు విడువగా అది నాకు నిందాసప్దమాయెను. 

కీరత్నలు 69:11 => నేను గోనెపటట్ వసత్రముగా కటుట్కొనినపుప్డు వారికి హాసాయ్సప్దుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

కీరత్నలు 69:13 => యెహోవా, అనుకూల సమయమున నేను నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. దేవా, నీ 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ నీ రక్షణ సతయ్మునుబటిట్ నాకుతత్రమిముమ్.  

కీరత్నలు 69:14 => నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము నా పగవారిచేతిలోనుండి 

అగాధజలములలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము.  
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కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 69:16 => యెహోవా, నీ కృప ఉతత్మతవ్మునుబటిట్ నాకు ఉతత్రమిముమ్ నీ 

వాతస్లయ్బాహుళయ్తనుబటిట్ నాతటుట్ తిరుగుము.  

కీరత్నలు 69:17 => నీ సేవకునికి విముఖుడవై యుండకుము నేను ఇబబ్ందిలోనునాన్ను తవ్రగా 

నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 69:18 => నాయొదద్కు సమీపించి ననున్ విమోచింపుము. నా శతుర్వులను చూచి ననున్ 

విడిపింపుము. 

కీరత్నలు 69:19 => నిందయు సిగుగ్ను అవమానమును నాకు కలిగెనని నీకు తెలిసియునన్ది. నా 

విరోధులందరు నీకు కనబడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

కీరత్నలు 69:21 => వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పెటిట్రి నాకు దపిప్యైనపుప్డు చిరకను 

తార్గనిచిచ్రి. 

కీరత్నలు 69:22 => వారి భోజనము వారికి ఉరిగా నుండును గాక వారు నిరభ్యులై యునన్పుప్డు 

అది వారికి ఉరిగా నుండును గాక. 

కీరత్నలు 69:23 => వారు చూడకపోవునటుల్ వారి కనున్లు చీకటి కముమ్ను గాక వారి నడుములకు 

ఎడతెగని వణకు పుటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 69:24 => వారిమీద నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము నీ కోపాగిన్ వారిని పటుట్కొనును గాక 

కీరత్నలు 69:25 => వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును 

గాక 

కీరత్నలు 69:26 => నీవు మొతిత్నవానిని వారు తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను 

వివరించుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 69:27 => దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిముమ్ నీ నీతి వారికి అందనీయకుము. 

కీరత్నలు 69:28 => జీవగర్ంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపుపెటుట్ము నీతిమంతుల పటీ ట్లో వారి 

పేరులు వార్యకుము. 

కీరత్నలు 69:29 => నేను బాధపడినవాడనై వాయ్కులపడుచునాన్ను దేవా, నీ రక్షణ ననున్ ఉదధ్రించును 

గాక.  

కీరత్నలు 69:30 => కీరత్నలతో నేను దేవుని నామమును సుత్తించెదను కృతజఞ్తాసుత్తులతో 

నేనాయనను ఘనపరచెదను  

కీరత్నలు 69:31 => ఎదుద్కంటెను, కొముమ్లును డెకక్లునుగల కోడెకంటెను అది యెహోవాకు 

పీర్తికరము  

కీరత్నలు 69:32 => బాధపడువారు దాని చూచి సంతోషించుదురు దేవుని వెదకువారలారా, మీ 

పార్ణము తెపప్రిలుల్ను గాక. 

కీరత్నలు 69:33 => యెహోవా దరిదుర్ల మొఱఱ్ ఆలకించువాడు ఖైదులో నుంచబడిన తన వారిని 

ఆయన తృణీకరించువాడు కాడు. 

కీరత్నలు 69:34 => భూమాయ్కాశములు ఆయనను సుత్తించును గాక సముదర్ములును వాటియందు 

సంచరించు సమసత్మును ఆయనను సుత్తించును గాక.  

కీరత్నలు 69:35 => దేవుడు సీయోనును రకిష్ంచును ఆయన యూదా పటట్ణములను కటిట్ంచును 

జనులు అకక్డ నివసించెదరు అది వారివశమగును.  

కీరత్నలు 69:36 => ఆయన సేవకుల సంతానము దానిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును ఆయన నామమును 

పేర్మించువారు అందులో నివసించెదరు. 

యెషయా 50:6 => కొటుట్వారికి నా వీపును అపప్గించితిని వెండుర్కలు పెరికివేయువారికి నా 

చెంపలను అపప్గించితిని ఉమిమ్వేయువారికిని అవమానపరచువారికిని నా ముఖము దాచుకొనలేదు  

యెషయా 53:1 => మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను? యెహోవా బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? 
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యెషయా 53:2 => లేతమొకక్వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొకక్వలెను అతడు 

ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, 

అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము లేదు.  

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

యెషయా 53:4 => నిశచ్యముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను 

వహించెను అయినను మొతత్ బడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను 

శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.  

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

యెషయా 53:9 => అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను 

ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు చేయలేదు అతని 

నోట ఏ కపటమును లేదు. 
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యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

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

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెషయా 44:22 => మంచు విడిపోవునటుల్గా నేను నీ యతికర్మములను మబుబ్ తొలగునటుల్గా నీ 

పాపములను తుడిచివేసియునాన్ను నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను, నాయొదద్కు మళుల్కొనుము.  
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మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

లూకా 4:21 => సమాజ మందిరములో నునన్వారందరు ఆయనను తేరిచూడగా, ఆయన నేడు మీ 

వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినదని వారితో చెపప్సాగెను. 

లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 
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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 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 22 

మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ సహోదరులలోనుండి మీకొరకు 

పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో మీరాయన మాట వినవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

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

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

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

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

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

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:27 => ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసాస్ర గర్హించి 

నా వైపు తిరిగి నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్యునన్ది. వారు చెవులతో 

మందముగా విని కనున్లు మూసికొనియునాన్రు అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్దావ్రా మీ 

పితరులతో చెపిప్న మాట సరియే. 

కీరత్నలు 51:13 => అపుప్డు అతికర్మము చేయువారికి నీ తోర్వలను బోధించెదను పాపులును నీ 

తటుట్ తిరుగుదురు. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 
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యెషయా 1:19 => మీరు సమమ్తించి నా మాట వినినయెడల మీరు భూమి యొకక్ 

మంచిపదారథ్ములను అనుభవింతురు. 

యెషయా 1:20 => సమమ్తింపక తిరుగబడినయెడల నిశచ్యముగా మీరు ఖడగ్ము పాలగుదురు 

యెహోవా యీలాగుననే సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడాడ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 
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విలాపవాకయ్ములు 5:21 => యెహోవా, నీవు మముమ్ను నీతటుట్ తిర్పిప్నయెడల మేము తిరిగెదము. 

మా పూరవ్సిథ్తి మరల మాకు కలుగజేయుము. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుదిధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 
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మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడడ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

యాకోబు 5:19 => నా సహోదరులారా, మీలో ఎవడైనను సతయ్ము నుండి తొలగిపోయినపుప్డు 

మరియొకడు అతనిని సతయ్మునకు మళి ల్ంచినయెడల 

యాకోబు 5:20 => పాపిని వాని తపుప్మారగ్మునుండి మళి ల్ంచువాడు మరణమునుండి యొక 

ఆతమ్ను రకిష్ంచి అనేక పాపములను కపిప్వేయునని తాను తెలిసికొనవలెను. 

1 పేతురు 2:25 => మీరు గొఱఱ్లవలె దారి తపిప్పోతిరి గాని యిపుప్డు మీ ఆతమ్ల కాపరియు 

అధయ్కుష్డునైన ఆయన వైపునకు మళి ల్యునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:31 => నీ దేవుడైన యెహోవా కనికరముగల దేవుడు గనుక నినున్ చెయియ్ 

విడువడు; నినున్ నాశనము చేయడు; తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసిన నిబంధనను 

మరచిపోడు. 

1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:49 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని వారి 

కారయ్మును నిరవ్హించి 

1 రాజులు 8:50 => నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ విషయమై 

అపరాధులైరో ఆ తపుప్లను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని 

కనికరించునటుల్ వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

కీరత్నలు 32:2 => యెహోవాచేత నిరోద్షి అని యెంచబడినవాడు ఆతమ్లో కపటములేనివాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

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

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  
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కీరత్నలు 51:2 => నా దోషము పోవునటుల్ ననున్ బాగుగా కడుగుము. నా పాపము పోవునటుల్ ననున్ 

పవితర్పరచుము. 

కీరత్నలు 51:3 => నా అతికర్మములు నాకు తెలిసేయునన్వి నా పాపమెలల్పుప్డు నాయెదుట నునన్ది. 

కీరత్నలు 51:9 => నా పాపములకు విముఖడవు కముమ్ నా దోషములనిన్టిని తుడిచివేయుము. 

కీరత్నలు 103:12 => పడమటికి తూరుప్ ఎంత దూరమో ఆయన మన అతికర్మములను మనకు 

అంత దూరపరచియునాన్డు.  

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

యెషయా 43:25 => నేను నేనే నా చితాత్నుసారముగా నీ యతికర్మములను తుడిచివేయుచునాన్ను 

నేను నీ పాపములను జాఞ్పకము చేసికొనను. 

యెషయా 44:22 => మంచు విడిపోవునటుల్గా నేను నీ యతికర్మములను మబుబ్ తొలగునటుల్గా నీ 

పాపములను తుడిచివేసియునాన్ను నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను, నాయొదద్కు మళుల్కొనుము.  

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 
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గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 50:20 => ఆ కాలమున ఆ నాటికి ఇశార్యేలు దోషమును వెదకినను అది 

కనబడకుండును. యూదా పాపములు వెదకిను అవి దొరుకవు శేషింపజేసినవారిని నేను క్షమించెదను 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

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. 

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

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:6 => కాబటిట్ వారు కూడి వచిచ్నపుప్డు పర్భువా, యీ కాలమందు 

ఇశార్యేలునకు రాజయ్మును మరల అనుగర్హించెదవా? అని ఆయనను అడుగగా ఆయన 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

కీరత్నలు 72:6 => గడిడ్కోసిన బీటిమీద కురియు వానవలెను భూమిని తడుపు మంచి వరష్మువలెను 

అతడు విజయము చేయును. 
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కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

అతడు విడిపించును. 

కీరత్నలు 72:13 => నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల 

పార్ణములను అతడు రకిష్ంచును  

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 
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కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

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

ముగిసెను. 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

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

బయలుపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 98:3 => ఇశార్యేలు సంతతికి తాను చూపిన కృపా విశావ్సయ్తలను ఆయన జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

కీరత్నలు 98:4 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవానుబటిట్ ఉతస్హించుడి ఆరాభ్టముతో 

సంతోషగానము చేయుడి కీరత్నలు పాడుడి. 

కీరత్నలు 98:5 => సితారా సవ్రముతో యెహోవాకు సోత్తర్గీతములు పాడుడి సితారా తీసికొని సంగీత 

సవ్రముతో గానము చేయుడి. 

కీరత్నలు 98:6 => బూరలతోను కొముమ్ల నాదముతోను రాజైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషధవ్ని 

చేయుడి. 

కీరత్నలు 98:7 => సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించును గాక లోకమును దాని 

నివాసులును కేకలు వేయుదురు గాక. 

కీరత్నలు 98:8 => ఆయన సనిన్ధిని నదులు చపప్టుల్ కొటుట్నుగాక కొండలు కూడి ఉతాస్హధవ్ని 

చేయునుగాక. 

కీరత్నలు 98:9 => భూమికి తీరుప్ తీరుచ్టకై నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

నాయ్యమునుబటిట్ జనములకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేసియునాన్డు. 

యెషయా 2:1 => యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడైన 

యెషయాకు దరశ్నమువలన కలిగిన దేవోకిత్ 

Page  of 437 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

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 49:10 => వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొనిపోవుచు నీటిబుగగ్లయొదద్ 

వారిని నడిపించును కాబటిట్ వారికి ఆకలియైనను దపిప్యైనను కలుగదు ఎండమావులైనను 

ఎండయైనను వారికి తగులదు.  

యెషయా 49:11 => నా పరవ్తములనిన్టిని తోర్వగా చేసెదను నా రాజమారగ్ములు ఎతుత్గా 

చేయబడును. 

యెషయా 49:12 => చూడుడి వీరు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు వీరు ఉతత్ర దికుక్నుండియు 

పడమటి దికుక్నుండియు వచుచ్చునాన్రు వీరు సీనీయుల దేశమునుండి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 49:13 => శర్మనొందిన తన జనులయందు జాలిపడి యెహోవా తన జనులను 

ఓదారిచ్యునాన్డు ఆకాశమా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుము భూమీ, సంతోషించుము పరవ్తములారా, 

ఆనందధవ్ని చేయుడి.  

యెషయా 49:14 => అయితే సీయోను యెహోవా ననున్ విడిచిపెటిట్యునాన్డు పర్భువు ననున్ 

మరచియునాన్డని అనుకొనుచునన్ది. 

యెషయా 49:15 => సతరీ తన గరభ్మున పుటిట్న బిడడ్ను కరుణింపకుండ తన చంటిపిలల్ను మరచునా? 

వారైన మరచుదురు గాని నేను నినున్ మరువను. 

యెషయా 49:16 => చూడుము నా యరచేతులమీదనే నినున్ చెకిక్యునాన్ను నీ పార్కారములు 

నితయ్ము నా యెదుటనునన్వి  
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యెషయా 49:17 => నీ కుమారులు తవ్రపడుచునాన్రు నినున్ నాశనముచేసి నినున్ పాడుచేసినవారు 

నీలోనుండి బయలువెళుల్చునాన్రు.  

యెషయా 49:18 => కనున్లెతిత్ నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండిల్కుమారెత్ ఒడాడ్ణము 

ధరించుకొనునటుల్ నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని పర్మాణము 

చేయుచునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 49:19 => నివాసులు విసత్రించినందున పాడైన నీ చోటుల్ను బీటి సథ్లములును నాశనము 

చేయబడిన నీ భూమియు వారికి ఇరుకుగా ఉండును నినున్ మింగివేసినవారు దూరముగా ఉందురు.  

యెషయా 49:20 => నీవు సంతానహీనురాలవైనపుప్డు నీకు పుటిట్న కుమారులు ఈ సథ్లము మాకు 

ఇరుకుగా ఉనన్ది. ఇంక విశాలమైన సథ్లము మాకిమమ్ని నీ చెవులలో చెపుప్దురు.  

యెషయా 49:21 => అపుప్డు నీవు నేను నా పిలల్లను పోగొటుట్కొని, సంతానహీనురాలను, ఒంటరినై 

ఇటు అటు తిరుగులాడుచునన్ పరదేశురాలనే గదా? వీరిని నాయందు కనినవాడెవడు? వీరిని 

పెంచినవాడెవడు? నేను ఒంటరికతెత్నై విడువబడితిని, వీరు ఎకక్డ ఉండిరి? అని నీ మనసుస్లో 

నీవనుకొందువు.  

యెషయా 49:22 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను జనములతటుట్ నా 

చెయి యెతుత్చునాన్ను జనములతటుట్ నా ధవ్జము ఎతుత్చునాన్ను వారు నీ కుమారులను 

రొముమ్ననుంచుకొని వచెచ్దరు నీ కుమారెత్లు వారి భుజములమీద మోయబడెదరు  

యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

యెషయా 52:1 => సీయోనూ, లెముమ్ లెముమ్, నీ బలము ధరించుకొనుము పరిశుదధ్ పటట్ణమైన 

యెరూషలేమా, నీ సుందర వసత్రములను ధరించుకొనుము ఇకమీదట సునన్తిపొందని వాడొకడైనను 

అపవితుర్డొకడైనను నీ లోపలికి రాడు.  
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యెషయా 52:2 => ధూళి దులుపుకొనుము యెరూషలేమా, లేచి కూరుచ్ండుము చెరపటట్బడిన 

సీయోను కుమారీ, నీ మెడకటుల్ విపిప్వేసికొనుము.  

యెషయా 52:3 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు ఊరకయే అమమ్బడితిరి గదా 

రూకలియయ్కయే మీరు విమోచింపబడెదరు. 

యెషయా 52:4 => దేవుడైన యెహోవా అనుకొనుచునన్దేమనగా తాతాక్ల నివాసము చేయుటకై 

పూరవ్కాలమున నా జనులు ఐగుపుత్నకు పోయిరి. మరియు అషూష్రు నిరిన్మితత్ముగా వారిని 

బాధపరచెను. 

యెషయా 52:5 => నా జనులు ఊరకయే కొనిపోబడియునాన్రు వారిని బాధపరచువారు వారిని 

చూచి గరిజ్ంచుచునాన్రు ఇదే యెహోవా వాకుక్ దినమెలల్ నా నామము దూషింపబడుచునన్ది  

యెషయా 52:6 => కావున ఇచచ్ట నేనేమి చేయవలెను? ఇదే యెహోవా వాకుక్. నా జనులు నా 

నామము తెలిసికొందురు నేనునాన్నని చెపుప్వాడను నేనే అని వారు ఆ దినమున తెలిసికొందురు.  

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

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  

యెషయా 52:8 => ఆలకించుము నీ కావలివారు పలుకుచునాన్రు కూడుకొని బిగగ్రగా 

పాడుచునాన్రు యెహోవా సీయోనును మరల రపిప్ంచగా వారు కనున్లార చూచుచునాన్రు.  

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

సంగీతగానము చేయుడి యెహోవా తన జనులను ఆదరించెను యెరూషలేమును విమోచించెను.  

యెషయా 52:10 => సమసత్ జనముల కనున్లయెదుట యెహోవా తన పరిశుదధ్ బాహువును 

బయలుపరచియునాన్డు. భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుని రక్షణ చూచెదరు.  

యెషయా 54:1 => గొడార్లా, పిలల్లు కననిదానా, జయగీతమెతుత్ము పర్సవవేదన పడనిదానా, 

జయకీరత్న నెతిత్ ఆనందపడుము సంసారిపిలల్లకంటె విడువబడినదాని పిలల్లు విసాత్రమగుదురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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యెషయా 54:2 => నీ గుడారపు సథ్లమును విశాలపరచుము నీ నివాససథ్లముల తెరలు 

నిరాటంకముగ సాగనిముమ్, నీ తార్ళల్ను పొడుగుచేయుము నీ మేకులను దిగగొటుట్ము. 

యెషయా 54:3 => కుడివైపునకును ఎడమవైపునకును నీవు వాయ్పించెదవు నీ సంతానము 

అనయ్జనముల దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనును పాడైన పటట్ణములను నివాస సథ్లములుగా చేయును. 

యెషయా 54:4 => భయపడకుము నీవు సిగుగ్పడనకక్రలేదు అవమానమును తలంచకుము నీవు 

లజజ్పడనకక్రలేదు, నీవు నీ బాలయ్కాలపు సిగుగ్ను మరచుదువు నీ వైధవయ్పు నిందను ఇకమీదట 

జాఞ్పకము చేసికొనవు. 

యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  

యెషయా 54:6 => నీ దేవుడు ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు విడువబడి దుఃఖాకార్ంతురాలైన 

భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను తృణీకరింపబడిన యౌవనపు భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను 

యెహోవా నినున్ పిలుచుచునాన్డు.  

యెషయా 54:7 => నిమిషమాతర్ము నేను నినున్ విసరిజ్ంచితిని గొపప్ వాతస్లయ్ముతో నినున్ 

సమకూరెచ్దను 

యెషయా 54:8 => మహోదేర్కము కలిగి నిమిషమాతర్ము నీకు విముఖుడనైతిని నితయ్మైన కృపతో 

నీకు వాతస్లయ్ము చూపుదును అని నీ విమోచకుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 54:9 => నోవహు కాలమున జలపర్ళయమునుగూరిచ్ నేను చేసినటుల్ చేయుదును 

జలములు భూమిమీదికి ఇకను పొరుల్చురావని నోవహుకాలమున నేను ఒటుట్పెటుట్కొనినటుల్ నీమీద 

కోపముగా నుండననియు నినున్ గదిద్ంపననియు నేను ఒటుట్ పెటుట్కొనియునాన్ను.  

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

యెషయా 54:12 => మాణికయ్మణులతో నీ కోటకొముమ్లను సూరయ్కాంతములతో నీ గుమమ్ములను 

కటుట్దును పర్శసత్మైన రతన్ములతో నీకు సరిహదుద్లు ఏరప్రచుదును.  

యెషయా 54:13 => నీ పిలల్లందరు యెహోవాచేత ఉపదేశము నొందుదురు నీ పిలల్లకు అధిక 

విశార్ంతి కలుగును. 

యెషయా 54:14 => నీవు నీతిగలదానవై సాథ్పింపబడుదువు నీవు భయపడనకక్రలేదు, 

బాధించువారు నీకు దూరముగా నుందురు భీతి నీకు దూరముగా ఉండును అది నీ దగగ్రకు రానేరాదు.  

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  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

యెషయా 60:7 => నీ కొరకు కేదారు గొఱఱ్మందలనిన్యు కూడుకొనును? నెబాయోతు పొటే ల్ళుల్ నీ 

పరిచరయ్కు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా 

శృంగారమందిరమును నేను శృంగారించెదను.  

యెషయా 60:8 => మేఘమువలెను ఎగయు గువవ్లవలెను గూళల్కు ఎగసివచుచ్ వీరెవరు? 
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యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

యెషయా 60:10 => అనుయ్లు నీ పార్కారములను కటుట్దురు వారి రాజులు నీకు ఉపచారము 

చేయుదురు ఏలయనగా నేను కోపపడి నినున్ కొటిట్తినిగాని కటాకిష్ంచి నీ మీద జాలిపడుచునాన్ను.  

యెషయా 60:11 => నీయొదద్కు జనముల భాగయ్ము తేబడునటుల్ వారి రాజులు జయోతాస్హముతో 

రపిప్ంపబడునటుల్ నీ దావ్రములు రాతిర్ంబగళుల్ వేయబడక నితయ్ము తెరువబడియుండును.  

యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

యెషయా 60:13 => నా పరిశుదాధ్లయపు అలంకారము నిమితత్మై లెబానోను శేర్షఠ్మైన దేవదారు 

వృక్షములును సరళవృక్షములును గొంజిచెటుల్ను నీయొదద్కు తేబడును నేను నా పాదసథ్లమును 

మహిమపరచెదను.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

యెషయా 60:15 => నీవు విసరిజ్ంపబడుటనుబటిట్యు దేవ్షింపబడుటనుబటిట్యు ఎవడును నీ 

మారగ్మున దాటిపోవుటలేదు . నినున్ శాశవ్త శోభాతిశయముగాను బహు తరములకు 

సంతోషకారణముగాను చేసెదను.  

యెషయా 60:16 => యెహోవానగు నేను నీ రక్షకుడననియు బహు పరాకర్మముగల యాకోబు 

దేవుడనగు నీ విమోచకుడననియు నీకు తెలియబడునటుల్ నీవు జనముల పాలు కుడిచి రాజుల 

చంటిపాలు తార్గెదవు.  
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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 60:18 => ఇకను నీ దేశమున బలాతాక్రమను మాట వినబడదు నీ సరిహదుద్లలో పాడు 

అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు పార్కారములనియు పర్ఖాయ్తియే 

నీ గుమమ్ములనియు నీవు చెపుప్కొందువు.  

యెషయా 60:19 => ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు 

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యెషయా 60:22 => వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన 

జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.  

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

యెషయా 61:9 => జనములలో వారి సంతతి తెలియబడును జనముల మధయ్ను వారి సంతానము 

పర్సిదిధ్నొందును వారు యెహోవా ఆశీరవ్దించిన జనమని వారిని చూచినవారందరు ఒపుప్కొందురు  
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యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

యెషయా 61:11 => భూమి మొలకను మొలిపించునటుల్గాను తోటలో వితత్బడినవాటిని అది 

మొలిపించునటుల్గాను నిశచ్యముగా సమసత్ జనముల యెదుట పర్భువగు యెహోవా నీతిని 

సోత్తర్మును ఉజీజ్వింపజేయును.  

యెషయా 62:1 => సీయోను నీతి సూరయ్కాంతివలె కనబడువరకు దాని రక్షణ దీపమువలె 

వెలుగుచుండువరకు సీయోను పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉండను యెరూషలేము పక్షమందు నేను 

ఊరకుండను.  

యెషయా 62:2 => జనములు నీ నీతిని కనుగొనును రాజులందరు నీ మహిమను చూచెదరు 

యెహోవా నియమింపబోవు కొర్తత్పేరు నీకు పెటట్బడును. 

యెషయా 62:3 => నీవు యెహోవాచేతిలో భూషణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేతిలో రాజకీయ 

మకుటముగాను ఉందువు. 

యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

యెషయా 62:5 => యౌవనుడు కనయ్కను వరించి పెండిల్చేసికొనునటుల్ నీ కుమారులు నినున్ వరించి 

పెండిల్చేసికొనెదరు పెండిల్కుమారుడు పెండిల్కూతురిని చూచి సంతోషించునటుల్ నీ దేవుడు నినున్గూరిచ్ 

సంతోషించును.  

యెషయా 65:17 => ఇదిగో నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని సృజించుచునాన్ను మునుపటివి 

మరువబడును జాఞ్పకమునకు రావు. 
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యెషయా 65:18 => నేను సృజించుచునన్దానిగూరిచ్ మీరు ఎలల్పుప్డు హరిష్ంచి ఆనందించుడి 

నిశచ్యముగా నేను యెరూషలేమును ఆనందకరమైన సథ్లముగాను ఆమె పర్జలను 

హరిష్ంచువారినిగాను సృజించుచునాన్ను.  

యెషయా 65:19 => నేను యెరూషలేమునుగూరిచ్ ఆనందించెదను నా జనులనుగూరిచ్ హరిష్ంచెదను 

రోదనధవ్నియు విలాపధవ్నియు దానిలో ఇకను వినబడవు.  

యెషయా 65:20 => అకక్డ ఇకను కొదిద్దినములే బర్దుకు శిశువులుండరు కాలమునిండని 

ముసలివారుండరు బాలురు నూరు సంవతస్రముల వయసుస్గలవారై చనిపోవుదురు పాపాతుమ్డై 

శాపగర్సుత్డగువాడు సహితము నూరు సంవతస్రములు బర్దుకును 

యెషయా 65:21 => జనులు ఇండుల్ కటుట్కొని వాటిలో కాపురముందురు దార్క్షతోటలు 

నాటించుకొని వాటి ఫలముల ననుభవింతురు. 

యెషయా 65:22 => వారు కటుట్కొనన్ యిండల్లో వేరొకరు కాపురముండరు వారు నాటుకొనన్వాటిని 

వేరొకరు అనుభవింపరు నా జనుల ఆయుషయ్ము వృకాష్యుషయ్మంత యగును నేను 

ఏరప్రచుకొనినవారు తాము చేసికొనినదాని ఫలమును పూరిత్గా అనుభవింతురు  

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

పిలల్లను కనరు వారు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు వారియొదద్నే 

యుందురు.  

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

యెషయా 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును 

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 66:10 => యెరూషలేమును పేర్మించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో సంతోషించుడి 

ఆనందించుడి. ఆమెనుబటిట్ దుఃఖించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో ఉతస్హించుడి  
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యెషయా 66:11 => ఆదరణకరమైన ఆమె సత్నయ్మును మీరు కుడిచి తృపిత్నొందెదరు ఆమె 

మహిమాతిశయము అనుభవించుచు ఆనందించెదరు. 

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

ఆమెయొదద్కు పారజేయుదును మీరు జనముల ఐశవ్రయ్ము అనుభవించునటుల్ ఒడుడ్మీద పొరిల్పారు 

జలపర్వాహమువలె మీయొదద్కు దానిని రాజేతును మీరు చంకను ఎతిత్కొనబడెదరు మోకాళల్మీద 

ఆడింపబడెదరు. 

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

యెరూషలేములోనే మీరు ఆదరింపబడెదరు. 

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

బలియును యెహోవా హసత్బలము ఆయన సేవకులయెడల కనుపరచబడును ఆయన తన 

శతుర్వులయెడల కోపము చూపును.  

యెషయా 66:18 => వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ 

జనములను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సమకూరెచ్దను వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు.  

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

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

యెషయా 66:20 => ఇశార్యేలీయులు పవితర్మైన పాతర్లో నైవేదయ్మును యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచుచ్నటుల్గా గుఱఱ్ములమీదను రథములమీదను డోలీలమీదను 

కంచరగాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను ఎకిక్ంచి సరవ్జనములలోనుండి నాకు పర్తిషిఠ్త పరవ్తమగు 

యెరూషలేమునకు మీ సవ్దేశీయులను యెహోవాకు నైవేదయ్ముగా వారు తీసికొనివచెచ్దరని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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యెషయా 66:21 => మరియు యాజకులుగాను లేవీయులుగాను ఉండుటకై నేను వారిలో కొందరిని 

ఏరప్రచుకొందును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు . మరియు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 66:22 => నేను సృజింపబోవు కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమియు లయముకాక నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నీ సంతతియు నీ నామమును నిలిచియుండును ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 31:22 => నీవు ఎనాన్ళుల్ ఇటు అటు తిరుగులాడుదువు? విశావ్సఘాతకురాలా, యెహోవా 

నీ దేశములో నూతనమైన కారయ్ము జరిగించుచునాన్డు, సతరీ పురుషుని ఆవరించును. 

యిరిమ్యా 31:23 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు--చెరలోనుండి నేను వారిని తిరిగి రపిప్ంచిన తరువాత యూదాదేశములోను దాని 

పటట్ణములలోను జనులు నీతికేష్తర్మా, పర్తిషిఠ్త పరవ్తమా, యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును గాక 

అను మాట ఇకను వాడుకొందురు. 

యిరిమ్యా 31:24 => అలసియునన్ వారి ఆశను తృపిత్పరచుదును,కృశించిన వారినందరిని 

నింపుదును. 

యిరిమ్యా 31:25 => కావున సేదయ్ము చేయువారేమి, మందలతో తిరుగులాడువారేమి, యూదా 

వారందరును పటట్ణసుథ్లందరును వారి దేశములో కాపురముందురు. 

యిరిమ్యా 31:26 => అంతలో నేను మేలుకొని ఆలోచింపగా నా నిదర్ బహు వినోదమాయెను. 

యిరిమ్యా 32:37 => ఇదిగో నాకు కలిగిన కోపోదేర్కముచేతను మహా రౌదర్ముచేతను నేను వారిని 

వెళల్గొటిట్న దేశములనిన్టిలోనుండి వారిని సమకూరిచ్ యీ సథ్లమునకు తిరిగిరపిప్ంచి వారిని 

నిరభ్యముగా నివసింపజేసెదను. 

యిరిమ్యా 32:38 => వారు నాకు పర్జలైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 
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యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 32:41 => వారికి మేలుచేయుటకు వారియందు ఆనందించుచునాన్ను, నా 

పూరణ్హృదయముతోను నా పూరాణ్తమ్తోను ఈ దేశములో నిశచ్యముగా వారిని నాటెదను. 

యిరిమ్యా 33:15 => ఆ దినములలో ఆ కాలమందే నేను దావీదునకు నీతిచిగురును 

మొలిపించెదను; అతడు భూమిమీద నీతి నాయ్యములను అనుసరించి జరిగించును. 

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

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 

యిరిమ్యా 33:17 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలువారి సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడొకడు దావీదునకుండక మానడు. 

యిరిమ్యా 33:18 => ఎడతెగక దహనబలులను అరిప్ంచుటకును నైవేదయ్ముల నరిప్ంచుటకును 

బలులను అరిప్ంచుటకును నా సనిన్ధిని యాజకులైన లేవీయులలో ఒకడుండక మానడు. 

యిరిమ్యా 33:19 => మరియు యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 33:20 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా దివారాతర్ములు వాటి సమయములలో 

ఉండకపోవునటుల్ నేను పగటికి చేసిన నిబంధనను రాతిర్కి చేసిన నిబంధనను మీరు భంగము 

చేయకలిగినయెడల 

యిరిమ్యా 33:21 => నా సేవకుడైన దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండి రాజయ్పరిపాలనచేయు 

కుమారుడు అతనికి ఉండక మానడని అతనితో నేను చేసిన నిబంధన వయ్రథ్మగును; మరియు నా 

పరిచారకులైన లేవీయులగు యాజకులతోను నేను చేసిన నా నిబంధన వయ్రథ్మగును. 

యిరిమ్యా 33:22 => ఆకాశ నక్షతర్ములు లెకిక్ంప శకయ్ము కానటుట్గాను, సముదర్పు 

ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధయ్మైనటుట్గాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు 

పరిచరయ్చేయు లేవీయులను లెకిక్ంపలేనంతగా నేను విసత్రింపజేయుదును. 

యిరిమ్యా 33:23 => మరియు యెహోవావాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 
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యిరిమ్యా 33:24 => తాను ఏరప్రచుకొనిన రెండు కుటుంబములను యెహోవా విసరిజ్ంచెననియు, 

నా పర్జలు ఇకమీదట తమ యెదుట జనముగా ఉండరనియు వారిని తృణీకరించుచు ఈ జనులు 

చెపుప్కొను మాట నీకు వినబడుచునన్ది గదా. 

యిరిమ్యా 33:25 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు పగటినిగూరిచ్యు రాతిర్నిగూరిచ్యు 

నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండనియెడల 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 

యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 34:25 => మరియు అవి అరణయ్ములో నిరభ్యముగా నివసించునటుల్ను, అడవిలో 

నిరభ్యముగా పండుకొనునటుల్ను నేను వారితో సమాధానారథ్ నిబంధన చేయుదును, దుషట్మృగములు 

దేశములో లేకుండ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 34:26 => వారిని నా పరవ్తము చుటుట్పటల్ సథ్లములను దీవెనకరముగా చేయుదును. 

ఋతువుల పర్కారము వరష్ము కురిపించెదను, దీవెనకరమగు వరష్ములు కురియును, 

యెహెజేక్లు 34:27 => ఫలవృక్ష ములు ఫలములిచుచ్ను, భూమి పంటపండును, వారు దేశములో 

నిరభ్యముగా నివసింతురు, నేను వారి కాడికటల్ను తెంపి వారిని దాసులుగా చేసినవారి చేతిలోనుండి 

వారిని విడిపింపగా నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 34:28 => ఇక వారు అనయ్జనులకు దోపుడు సొముమ్గా ఉండరు, దుషట్మృగములు 

వారినిక భకిష్ంపవు, ఎవరివలనను భయములేకుండ వారు సురకిష్త ముగా నివసించెదరు. 
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యెహెజేక్లు 34:29 => మరియు వారు ఇక దేశములో కరవు కలిగి నశించిపోకుండను 

అనయ్జనులవలన వారి కవమానము పార్పిత్ంచకుండను వారి పర్ఖాయ్తికొరకై తోటయొకటి నే 

నేరప్రచెదను. 

యెహెజేక్లు 34:30 => అపుప్డు తమ దేవుడైన యెహోవానగు నేను తమకు తోడుగా ఉనాన్ననియు, 

ఇశార్యేలీయులైన తాము నా జనులైయునాన్రనియు వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 34:31 => నా గొఱఱ్లును నేను మేపుచునన్ గొఱఱ్లునగు మీరు మనుషుయ్లు, నేను మీ 

దేవుడను; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 37:21 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ యే అనయ్జనులలో 

ఇశార్యేలీయులు చెదరిపోయిరో ఆ యా అనయ్జనులలోనుండి వారిని రకిష్ంచి, వారు ఎచచ్టెచచ్ట 

ఉనాన్రో అచచ్టనుండి వారిని సమకూరిచ్ వారి సవ్దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్ 

యెహెజేక్లు 37:22 => వారికమీదట ఎనన్టికిని రెండు జనములుగాను రెండు రాజయ్ములుగాను 

ఉండకుండునటుల్ ఆ దేశములో ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద 

యెహెజేక్లు 37:23 => వారిని ఏకజనముగా చేసి, వారికందరికి ఒక రాజునే నియమించెదను. తమ 

విగర్హములవలనగాని తాము చేసియునన్ హేయ కిర్యలవలనగాని యే అతికర్మ కిర్యలవలనగాని 

వారికమీదట తముమ్ను అపవితర్పరచుకొనరు; తాము నివసించిన చోటల్నిన్టిలో వారు మానక 

పాపములు ఇక చేయకుండ వారిని రకిష్ంచి వారిని పవితర్పరచెదను, అపుప్డు వారు నా జనులగుదురు, 

నేను వారి దేవుడనైయుందును.  

యెహెజేక్లు 37:24 => నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకక్డే 

యుండును, వారు నా విధులను అనుసరింతురు, నా కటట్డలను గైకొని ఆచరింతురు. 

యెహెజేక్లు 37:25 => మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న 

దేశములో వారు నివసింతురు, వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా 

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 
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యెహెజేక్లు 37:26 => నేను వారితో సమాధానారథ్మైన నిబంధన చేసెదను, అది నాకును వారికిని 

నితయ్ నిబంధనగా ఉండును, నేను వారిని సిథ్రపరచెదను, వారిని విసత్రింపజేసి వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ 

సథ్లమును నితయ్ము ఉంచెదను. 

యెహెజేక్లు 37:27 => నా మందిరము వారికి పైగా నుండును, నేను వారి దేవుడనైయుందును 

వారు నా జనులైయుందురు. 

యెహెజేక్లు 37:28 => మరియు వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ సథ్లము నితయ్ము ఉండుటనుబటిట్ 

యెహోవానైన నేను ఇశార్యేలీయులను పరిశుదధ్పరచువాడనని అనయ్జనులు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 39:25 => కాబటిట్ పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా పరిశుదద్ 

నామమునుబటిట్ రోషము కలిగినవాడనై యాకోబు సంతతివారిని చెరలోనుండి రపిప్ంచెదను, 

ఇశార్యేలీయులందరియెడల జాలిపడెదను. 

యెహెజేక్లు 39:26 => వారు నాయెడల తాము చూపిన విశావ్సఘాతకమును తమ అవమానమును 

తాము భరించుదురు. నేను అనయ్జనులందరిలోనుండి వారిని సమకూరిచ్ వారి శతుర్వుల 

దేశములోనుండి రపిప్ంచిన తరువాత వారు సురకిష్తముగాను నిరభ్యముగాను తమ దేశములో 

నివసించునపుప్డు  

యెహెజేక్లు 39:27 => వారియందు అనయ్జనులనేకముల యెదుట ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 39:28 => అనయ్జనులలోనికి వారిని చెరగా పంపి, వారిలో ఎవరిని ఇకను అచచ్ట 

ఉండనియయ్క తమ దేశమునకు వారిని సమకూరిచ్న సంగతినిబటిట్ నేను తమ దేవుడైన యెహోవానై 

యునాన్నని వారు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 39:29 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీద నేను నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక 

నేనికను వారికి పరాజుమ్ఖుడనై యుండను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 2:19 => నీవు నితయ్ము నాకుండునటుల్గా నేను నీతినిబటిట్ తీరుప్తీరుచ్టవలనను, 

దయాదాకిష్ణయ్ములు చూపుటవలనను నినున్ పర్ధానము చేసికొందును. 

హోషేయ 2:20 => నీవు యెహోవాను ఎరుగునటుల్ నేను నమమ్కమునుబటిట్ నినున్ పర్ధానము 

చేసికొందును. 
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హోషేయ 2:21 => ఆ దినమున నేను మనవి ఆలకింతును; ఆకాశపు మనవి నేను ఆలకింపగా అది 

భూమియొకక్ మనవి ఆలకించును; 

హోషేయ 2:22 => భూమి ధానయ్ దార్కాష్రస తైలముల మనవి ఆలకింపగా అవి యెజెర్యేలు చేయు 

మనవి ఆలకించును. 

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

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

దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోవేలు 3:16 => యెహోవా సీయోనులో నుండి గరిజ్ంచుచునాన్డు; యెరూషలేములోనుండి తన 

సవ్రము వినబడజేయుచునాన్డు; భూమాయ్కాశములు వణకుచునన్వి. అయితే యెహోవా తన జనులకు 

ఆశర్యమగును, ఇశార్యేలీయులకు దురగ్ముగా ఉండును. 

యోవేలు 3:17 => అనుయ్లికమీదట దానిలో సంచరింపకుండ యెరూషలేము పరిశుదధ్పటట్ణముగా 

ఉండును; మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే, నాకు పర్తిషిఠ్తమగు సీయోను పరవ్తమందు నివ 

సించుచునాన్నని మీరు తెలిసికొందురు. 

యోవేలు 3:18 => ఆ దినమందు పరవ్తములలోనుండి కొర్తత్ దార్కాష్రసము పారును, 

కొండలలోనుండి పాలు పర్వహించును. యూదా నదులనిన్టిలో నీళుల్ పారును, నీటి ఊట యెహోవా 

మందిర ములోనుండి ఉబికి పారి షితీత్ము లోయను తడుపును. 

యోవేలు 3:19 => ఐగుపీత్యులును ఎదోమీయులును యూదావారిమీద బలాతాక్రము చేసి తమ 

తమ దేశములలో నిరోద్షులగు వారికి పార్ణహాని కలుగజేసిరి గనుక ఐగుపుత్దేశము పాడగును, 

ఎదోముదేశము నిరజ్నమైన యెడారిగా ఉండును. 

యోవేలు 3:20 => ఈలాగున నేను ఇంతకుముందు పర్తికారము చేయని పార్ణదోషమునకై 

పర్తికారము చేయుదును. 

యోవేలు 3:21 => అయితే యూదా దేశములో నివాసులు నితయ్ముందురు, తరతరములకు 

యెరూషలేము నివాసముగా నుండును, యెహోవా సీయోనులో నివాసిగా వసించును. 

Page  of 453 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

ఆమోసు 9:13 => రాబోవు దినములలో కోయువారు దునున్వారి వెంటనే వతుత్రు; వితత్నము 

చలుల్వారి వెంటనే దార్క్షపండుల్ తొర్కుక్వారు వతుత్రు; పరవ్తములనుండి మధురమైన దార్కాష్రసము 

సర్వించును, కొండలనిన్ రసధారలగును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

ఆమోసు 9:14 => మరియు శర్మనొందుచునన్ నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను నేను చెరలోనుండి 

రపిప్ంతును, పాడైన పటట్ణములను మరల కటుట్కొని వారు కాపురముందురు, దార్క్షతోటలు నాటి వాటి 

రసమును తార్గుదురు, వనములు వేసి వాటి పండల్ను తిందురు. 

ఆమోసు 9:15 => వారి దేశమందు నేను వారిని నాటుదును, నేను వారికిచిచ్న దేశములోనుండి 

వారు ఇక పెరికివేయబడరని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మీకా 7:14 => నీచేతికఱఱ్ తీసికొని నీ జనులను కరెమ్లునకు చేరిన అడవిలో పర్తేయ్కముగా నివసించు 

నీ సావ్సథ్య్పువారిని మేపుము. బాషానులోను గిలాదులోను వారు పూరవ్కాలమున మేసినటుట్ 

మేయుదురు. 

మీకా 7:15 => ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నీవు వచిచ్నపుప్డు జరిగినటుట్గా నేను జనులకు 

అదుభ్తములను కనుపరతును. 

జెఫనాయ్ 3:14 => సీయోను నివాసులారా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, జయధవ్ని 

చేయుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, పూరణ్హృదయముతో సంతోషించి గంతులు వేయుడి. 

జెఫనాయ్ 3:15 => తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొటిట్వేసియునాన్డు; మీ శతుర్వులను 

ఆయన వెళల్గొటిట్యునాన్డు; ఇశార్యేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధయ్ ఉనాన్డు, ఇక మీదట మీకు 

అపాయము సంభవింపదు. 

జెఫనాయ్ 3:16 => ఆ దినమున జనులు మీతో ఇటల్ందురు యెరూషలేమూ, భయపడకుము, 

సీయోనూ, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుము; 

జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 
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జెఫనాయ్ 3:18 => నీ నియామక కాలపు పండుగలకు రాలేక చింతపడు నీ సంబంధులను నేను 

సమకూరెచ్దను, వారు గొపప్ అవమానము పొందినవారు. 

జెఫనాయ్ 3:19 => ఆ కాలమున నినున్ హింసపెటుట్వారినందరిని నేను శికిష్ంతును, కుంటుచు 

నడుచువారిని నేను రకిష్ంతును, చెదరగొటట్బడినవారిని సమకూరుచ్దును, ఏ యే దేశములలో వారు 

అవమానము నొందిరో అకక్డనెలల్ నేను వారికి ఖాయ్తిని మంచి పేరును కలుగజేసెదను,  

జెఫనాయ్ 3:20 => ఆ కాలమున మీరు చూచుచుండగా నేను మిముమ్ను చెరలోనుండి రపిప్ంచి, 

మిముమ్ను సమకూరిచ్న తరువాత మిముమ్ను నడిపింతును; నిజముగా భూమిమీద నునన్ జనులందరి 

దృషిట్కి నేను మీకు ఖాయ్తిని మంచి పేరును తెపిప్ంతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

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

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

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

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

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

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

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

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

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

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

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

2 పేతురు 3:8 => పిర్యులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా పర్భువు దృషిట్కి ఒక దినము 

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

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

నీళల్తో వాటిని తుడిచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:10 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమందు వార్యబడిన ఆయన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు గైకొని, నీ దేవుడైన యెహోవా మాట విని, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను 

నీ దేవుడైన యెహోవా వైపు మళుల్నపుప్డు యెహోవా నీ పితరులయందు ఆనందించినటుల్ నీకు మేలు 

చేయుటకు నీయందును ఆనందించి నీవైపు మళుల్ను. 

యోబు 36:10 => ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజఞ్ 

ఇచుచ్ను. 

కీరత్నలు 7:12 => ఒకడును మళల్నియెడల, ఆయన తన ఖడగ్మును పదును పెటుట్ను తన విలుల్ 

ఎకుక్పెటిట్ దానిని సిదధ్పరచియునాన్డు 

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

యెషయా 31:6 => ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఎవనిమీద విశేషముగా తిరుగుబాటు చేసితిరో 

ఆయనవైపు తిరుగుడి. 

యెషయా 42:23 => మీలో ఎవడు దానికి చెవియొగుగ్ను? రాబోవుకాలమునకై ఎవడు ఆలకించి 

వినును? 
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యెషయా 59:20 => సీయోనునొదద్కును యాకోబులో తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళుల్కొనిన 

వారియొదద్కును విమోచకుడు వచుచ్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 36:3 => నేను యూదా వారికి చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని నేను వారి 

దోషమును వారి పాపమును క్షమించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 14:6 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు నీవు ఈ మాట చెపుప్ము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ విగర్హములను విడిచిపెటిట్ మీరు చేయు హేయ కృతయ్ములనిన్టిని మాని 

మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి 

యెహెజేక్లు 18:21 => అయితే దుషుట్డు తాను చేసిన పాపములనిన్టిని విడిచి, నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి నీతిని అనుసరించి నాయ్యము జరిగించినయెడల అతడు మరణమునొందడు, 

అవశయ్ముగా అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? 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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యెహెజేక్లు 33:14 => మరియు నిజముగా మరణము నొందుదువని దురామ్రుగ్నికి నేను 

సెలవియయ్గా అతడు తన పాపము విడిచి, నీతి నాయ్యములను అనుసరించుచు 

యోనా 3:8 => ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్ తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము లయము కాకుండ తన 

కోపాగిన్ చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు పుచుచ్కొనకూడదు, పశువులుగాని 

యెదుద్లుగాని గొఱఱ్లుగాని మేత మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 

జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

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 12:32 => మనుషయ్కుమారునికి విరోధముగా మాటలాడువానికి పాపక్షమాపణ కలదుగాని 

పరిశుదాధ్తమ్కు విరోధముగా మాటలాడువానికి ఈ యుగమందైనను రాబోవు యుగమందైనను 

పాపక్షమాపణ లేదు. 

మారుక్ 4:12 => వెలుపలనుండువారు ఒకవేళ దేవునివైపు తిరిగి పాపక్షమాపణ పొందుదురని, 

వారు చూచుటకైతే చూచియు కనుగొనకను, వినుటకైతే వినియు గర్హింపకయు నుండుటకును 

అనిన్యు ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింపబడుచునన్వని వారితో చెపెప్ను 

మారుక్ 6:12 => కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 
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లూకా 1:77 => మరియు ఓ శిశువా, నీవు సరోవ్నన్తుని పర్వకత్వనబడుదువు మన దేవుని మహా 

వాతస్లయ్మును బటిట్ వారి పాపములను క్షమించుట వలన  

లూకా 5:32 => మారుమనసుస్ పొందుటకై నేను పాపులను పిలువవచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను 

పిలువరాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

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

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

లూకా 22:57 => అపుప్డొక చినన్ది ఆ మంట వెలుతురులో అతడు కూరుచ్ండుట చూచి అతని 

తేరిచూచి వీడును అతనితో కూడ ఉండెనని చెపెప్ను. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

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

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:24 => మరియు సమూయేలు మొదలుకొని యెందరు పర్వకత్లు 

పర్వచించిరో వారందరు ఈ దినమునుగూరిచ్ పర్కటించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:32 => దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగాద్నమును మన 

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:18 => అపుప్డాయన నీవు తవ్రపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘర్ముగా 

వెళుల్ము. ననున్గూరిచ్ నీవిచుచ్ సాక్షయ్ము వారంగీకరింపరని నాతో చెపెప్ను. 

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

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 2:14 => దేవుడు వార్తరూపకమైన ఆజఞ్లవలన మనమీద ఋణముగాను మనకు 

విరోధముగాను నుండిన పతర్మును మేకులతో సిలువకు కొటిట్, దానిమీది చేవార్తను తుడిచివేసి, 

మనకు అడడ్ము లేకుండ దానిని ఎతిత్వేసి మన అపరాధములననిన్టిని క్షమించి, 

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

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 
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వచనము 23 

ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ సరవ్నాశనమగుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

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

చెపుప్మనగా 

మతత్యి 24:30 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, 

భూమిమీదనునన్ సకల గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

మతత్యి 24:32 => అంజూరపు చెటుట్ను చూచి ఒక ఉపమానము నేరుచ్కొనుడి. అంజూరపు కొమమ్ 

లేతదై చిగిరించునపుప్డు వసంతకాలము యింక సమీపముగా ఉనన్దని మీకు తెలియును. 

మతత్యి 24:33 => ఆ పర్కారమే మీరీ సంగతులనిన్యు జరుగుట చూచునపుప్డు ఆయన 

సమీపముననే, దావ్రము దగగ్రనే యునాన్డని తెలిసికొనుడి. 

మతత్యి 24:34 => ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

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

గతింపవు. 
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మతత్యి 24:36 => అయితే ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ మాతర్మే 

(యెరుగును) గాని, యే మనుషుయ్డైనను పరలోకమందలి దూతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

మారుక్ 13:26 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు మహా పర్భావముతోను మహిమతోను 

మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచెదరు. 

మారుక్ 13:30 => ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 13:31 => ఆకాశమును భూమియును గతించును గాని నా మాటలు గతింపవు. 

మారుక్ 13:32 => ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ తపప్ ఏ మనుషుయ్డైనను, 

పరలోకమందలి దూతలైనను, కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

మారుక్ 13:33 => జాగర్తత్పడుడి; మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆ కాలమెపుప్డువచుచ్నో 

మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

మారుక్ 13:35 => ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో , అరధ్రాతిర్వచుచ్నో , 

కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

మారుక్ 13:37 => నేను మీతో చెపుప్చునన్ది అందరితోను చెపుప్చునాన్ను; మెలకువగా 

నుండుడనెను. 

లూకా 19:11 => వారు ఈ మాటలు వినుచుండగా తాను యెరూషలేమునకు సమీపమున 

ఉండుటవలనను, దేవుని రాజయ్ము వెంటనే అగుపడునని వారు తలంచుటవలనను, ఆయన మరియొక 

ఉపమానము చెపెప్ను. ఏమనగా, 
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లూకా 21:27 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై 

వచుచ్ట చూతురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

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

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

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

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

పర్కటన 19:13 => రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు 

దేవుని వాకయ్ము అను నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 
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పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

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

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

వచనము 24 

మరియు సమూయేలు మొదలుకొని యెందరు పర్వకత్లు పర్వచించిరో వారందరు ఈ దినమునుగూరిచ్ 

పర్కటించిరి. 

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

చూచుచునాన్రు? మీయొదద్నుండి పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా 

పరలోకమునకు వెళుల్ట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగివచుచ్నని వారితో చెపిప్రి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 
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యెషయా 1:26 => మొదటనుండినటుల్ నీకు నాయ్యాధిపతులను మరల ఇచెచ్దను ఆదిలో 

నుండినటుల్ నీకు ఆలోచనకరత్లను మరల నియమించెదను అపుప్డు నీతిగల పటట్ణమనియు 

నమమ్కమైన నగరమనియు నీకు పేరు పెటట్బడును.  

మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

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

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 

మతత్యి 17:11 => అందుకాయన ఏలీయా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట నిజమే; 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మారుక్ 9:11 => వారు ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసు త్ర్లు చెపుప్చునాన్రే, యిదేమని ఆయన 

నడిగిరి. 

మారుక్ 9:12 => అందుకాయన ఏలీయా ముందుగా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట 

నిజమే; అయినను మనుషయ్కుమారుడు అనేక శర్మలుపడి, తృణీకరింపబడవలెనని వార్యబడుట 

ఏమి? 

మారుక్ 9:13 => ఏలీయా వచెచ్ననియు అతనిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము వారు తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

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

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

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 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. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

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 26:11 => బీదలెలల్పుప్డు మీతోకూడ ఉనాన్రు. గాని నేనెలల్పుప్డు మీతోకూడ ఉండను. 

మారుక్ 2:20 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలోనే వారుపవాసము చేతురు. 

మారుక్ 9:4 => మరియు మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి యేసుతో మాటలాడుచుండిరి. 
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మారుక్ 14:7 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోనే యునాన్రు, మీకిషట్మైనపుప్డెలల్ వారికి మేలు 

చేయవచుచ్ను; నేను ఎలల్పుప్డును మీతో నుండను. 

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

లూకా 5:35 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలో వారు ఉపవాసము చేతురని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 17:11 => నేనికను లోకములో ఉండను గాని వీరు లోకములో ఉనాన్రు; నేను నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్ను. పరిశుదుధ్డవైన తండీర్, మనము ఏకమై యునన్లాగున వారును ఏకమై యుండునటుల్ 

నీవు నాకు అనుగర్హించిన నీ నామమందు వారిని కాపాడుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:24 => మరియు సమూయేలు మొదలుకొని యెందరు పర్వకత్లు 

పర్వచించిరో వారందరు ఈ దినమునుగూరిచ్ పర్కటించిరి. 

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

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

రోమీయులకు 8:19 => దేవుని కుమారుల పర్తయ్క్షతకొరకు సృషిట్ మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచు 

కనిపెటుట్చునన్ది. 

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. 

హెబీర్యులకు 4:14 => ఆకాశమండలము గుండ వెళి ల్న దేవుని కుమారుడైన యేసు అను గొపప్ 

పర్ధానయాజకుడు మనకు ఉనాన్డు గనుక మనము ఒపుప్కొనినదానిని గటిట్గా చేపటుట్దము. 
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హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

యాకోబు 5:10 => నా సహోదరులారా, పర్భువు నామమున బోధించిన పర్వకత్లను, 

శర్మానుభవమునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెటుట్కొనుడి. 

1 పేతురు 3:22 => ఆయన పరలోకమునకు వెళి ల్ దూతల మీదను అధికారుల మీదను శకుత్ల 

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

పర్కటన 10:7 => యేడవ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన 

దాసులగు పర్వకత్లకు తెలిపిన సువారత్ పర్కారము దేవుని మరమ్ము సమాపత్మగునని చెపెప్ను. 

వచనము 25 

ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు భూలోక వంశములనిన్యు 

ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు వారసులై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:15 => హోరేబులో ఆ సమాజదినమున నీవు నేను చావకయుండునటుల్ 

మళి ల్ నా దేవుడైన యెహోవా సవ్రము నాకు వినబడకుండును గాక, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:16 => ఈ గొపప్ అగిన్ నాకు ఇకను కనబడకుండునుగాక అని 

చెపిప్తివి. ఆ సమయమున నీ దేవుడైన యెహోవాను నీవు అడిగిన వాటనిన్టిచొపుప్న నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీ మధయ్ను నావంటి పర్వకత్ను నీ సహోదరులలో నీకొరకు పుటిట్ంచును, ఆయన మాట నీవు 

వినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:17 => మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను. వారు చెపిప్న మాట 

మంచిది; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:18 => వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి పర్వకత్ను వారికొరకు 

పుటిట్ంచెదను; అతని నోట నా మాటలనుంచుదును; నేను అతని కాజాఞ్పించునది యావతుత్ను అతడు 

వారితో చెపుప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:19 => అతడు నా నామమున చెపుప్ నా మాటలను విననివానిని 

దానిగూరిచ్ విచారణ చేసెదను. 

లూకా 13:33 => అయినను నేడు రేపు ఎలుల్ండి నా తోర్వను నేను పోవుచుండవలెను; పర్వకత్ 

యెరూషలేమునకు వెలుపల నశింప వలల్పడదు. 

లూకా 24:19 => ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నజరేయుడైన యేసును గూరిచ్న 

సంగతులే; ఆయన దేవుని యెదుటను పర్జలందరి యెదుటను కిర్యలోను వాకయ్ములోను శకిత్గల 

పర్వకత్యై యుండెను. 

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

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 12:46 => నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడు చీకటిలో నిలిచియుండకుండునటుల్ నేను 

ఈ లోకమునకు వెలుగుగా వచిచ్యునాన్ను. 

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. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రు హ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

గలతీయులకు 4:4 => అయితే కాలము పరిపూరణ్మైనపుప్డు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను;ఆయన 

సతరీయందు పుటిట్,  
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హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగుగ్పడక 

హెబీర్యులకు 2:12 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరతును, సమాజము మధయ్ నీ 

కీరిత్ని గానముచేతును అనెను. 

హెబీర్యులకు 2:13 => మరియు నేనాయనను నముమ్కొనియుందును అనియు ఇదిగో నేనును 

దేవుడు నాకిచిచ్న పిలల్లును అనియు చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 2:16 => ఏలయనగా ఆయన ఎంతమాతర్మును దేవదూతల సవ్భావమును 

ధరించుకొనక, అబార్హాము సంతాన సవ్భావమును ధరించుకొనియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:18 => వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి పర్వకత్ను వారికొరకు 

పుటిట్ంచెదను; అతని నోట నా మాటలనుంచుదును; నేను అతని కాజాఞ్పించునది యావతుత్ను అతడు 

వారితో చెపుప్ను. 
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యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యెషయా 55:4 => ఇదిగో జనములకు సాకిష్గా అతని నియమించితిని జనములకు రాజుగాను 

అధిపతిగాను అతని నియమించితిని 

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

ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దునని యేసుతో 

చెపెప్ను. 

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 9:4 => మరియు మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి యేసుతో మాటలాడుచుండిరి. 

మారుక్ 9:5 => అపుప్డు పేతురు బోధకుడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; మేము నీకు ఒకటియు 

మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దుమని చెపెప్ను; 

మారుక్ 9:6 => వారు మిగుల భయపడిరి గనుక తాను చెపప్వలసినదేమో అతనికి తెలియలేదు. 

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

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

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. 
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లూకా 9:33 => (ఆ యిదద్రు పురుషులు) ఆయన యొదద్నుండి వెళి ల్పోవుచుండగా పేతురు యేసుతో 

ఏలినవాడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది, నీకు ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు 

మూడు పరణ్శాలలు మేము కటుట్దుమని, తాను చెపిప్నది తానెరుగకయే చెపెప్ను. 

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

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

యోహాను 5:40 => అయితే మీకు జీవము కలుగునటుల్ మీరు నాయొదద్కు రానొలల్రు. 

యోహాను 5:41 => నేను మనుషుయ్లవలన మహిమ పొందువాడనుకాను. 

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

యోహాను 5:43 => నేను నా తండిర్ నామమున వచిచ్యునాన్ను, మీరు ననున్ అంగీకరింపరు, 

మరియొకడు తన నామమున వచిచ్నయెడల వానిని అంగీకరింతురు, 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

యోహాను 5:45 => మీరాశర్యించుచునన్ మోషే మీమీద నేరము మోపును. 

యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 
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యోహాను 5:47 => మీరతని లేఖనములను నమమ్నియెడల నా మాటలు ఏలాగు నముమ్దురనెను. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

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

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

హెబీర్యులకు 5:9 => మరియు ఆయన సంపూరణ్సిదిధ్ పొందినవాడై, మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మములో 

చేరిన పర్ధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి, 

సంఖాయ్కాండము 12:7 => అతడు నా యిలల్ంతటిలో నమమ్కమైనవాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:19 => అతడు నా నామమున చెపుప్ నా మాటలను విననివానిని 

దానిగూరిచ్ విచారణ చేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:10 => ఐగుపుత్ దేశములో ఫరోకును అతని సేవకులకందరికిని 

యెషయా 42:23 => మీలో ఎవడు దానికి చెవియొగుగ్ను? రాబోవుకాలమునకై ఎవడు ఆలకించి 

వినును? 

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. 

హోషేయ 12:13 => ఒక పర్వకత్ దావ్రా యెహోవా ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

రపిప్ంచెను, పర్వకత్ దావ్రా వారిని కాపాడెను. 

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసు త్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 
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మతత్యి 11:13 => యోహాను కాలము వరకు పర్వకత్లందరును పర్వచించుచు వచిచ్రి; ధరమ్శాసత్రము 

సహా పర్వచించుచునుండెను. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 13:57 => అయితే యేసు పర్వకత్ తన దేశములోను తన ఇంటను తపప్, మరి ఎకక్డనైనను 

ఘనహీనుడు కాడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 21:11 => జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు పర్వకత్యైన యేసు అని 

చెపిప్రి. 

మారుక్ 6:15 => ఇతరులు ఈయన ఏలీయా అనియు, మరికొందరు ఈయన పర్వకత్యనియు, 

పర్వకత్లలో ఒకనివలె నునాన్డనియు చెపుప్కొనుచుండిరి. 

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

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 

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

శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

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 
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యోహాను 6:14 => ఆ మనుషుయ్లు యేసు చేసిన సూచక కిర్యను చూచి నిజముగా ఈ లోకమునకు 

రాబోవు పర్వకత్ ఈయనే అని చెపుప్కొనిరి.  

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

యోహాను 9:17 => కాబటిట్ వారు మరల ఆ గుర్డిడ్వానితో అతడు నీ కనున్లు తెరచినందుకు 

నీవతనిగూరిచ్ యేమనుకొనుచునాన్వని యడుగగా వాడు ఆయన ఒక పర్వకత్ అనెను. 

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

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

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

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

ఎఫెసీయులకు 4:21 => ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు 

ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 

హెబీర్యులకు 3:5 => ముందు చెపప్బోవు సంగతులకు సాకాష్య్రథ్ముగా మోషే పరిచారకుడైయుండి 

దేవుని యిలల్ంతటిలో నమమ్కముగా ఉండెను. 

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  
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వచనము 26 

దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ 

నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు పంపెనని చెపెప్ను. 

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

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

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

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:40 => పర్వకత్ల గర్ంథమందు చెపప్బడినది మీమీదికి రాకుండ 

చూచుకొనుడి; అదేమనగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:19 => అతడు నా నామమున చెపుప్ నా మాటలను విననివానిని 

దానిగూరిచ్ విచారణ చేసెదను. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

యోహాను 3:18 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువానికి తీరుప్ తీరచ్బడదు; విశవ్సింపనివాడు 

దేవుని అదివ్తీయకుమారుని నామమందు విశావ్సముంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకు మునుపే తీరుప్ 

తీరచ్బడెను. 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడడ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 
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యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

యోహాను 8:24 => కాగా మీ పాపములలోనే యుండి మీరు చనిపోవుదురని మీతో చెపిప్తిని. నేను 

ఆయననని మీరు విశవ్సించనియెడల మీరు మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురని వారితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 12:48 => ననున్ నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీరుప్ తీరుచ్వాడొకడు 

కలడు; నేను చెపిప్న మాటయే అంతయ్దినమందు వానికి తీరుప్ తీరుచ్ను. 

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

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

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

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

హెబీర్యులకు 10:30 => పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలమితుత్ననియు మరియు పర్భువు తన 

పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని ఎరుగుదుము గదా. 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 
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హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

లేవీయకాండము 26:14 => మీరు నా మాట వినక నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

సంఖాయ్కాండము 12:7 => అతడు నా యిలల్ంతటిలో నమమ్కమైనవాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:15 => హోరేబులో ఆ సమాజదినమున నీవు నేను చావకయుండునటుల్ 

మళి ల్ నా దేవుడైన యెహోవా సవ్రము నాకు వినబడకుండును గాక, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:10 => ఐగుపుత్ దేశములో ఫరోకును అతని సేవకులకందరికిని 

యెషయా 42:23 => మీలో ఎవడు దానికి చెవియొగుగ్ను? రాబోవుకాలమునకై ఎవడు ఆలకించి 

వినును? 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

హోషేయ 9:17 => వారు నా దేవుని మాటల నాలకించలేదు గనుక ఆయన వారిని విసరిజ్ంచెను. 

వారు దేశము విడిచి అనయ్జనులలో తిరుగుదురు. 

హోషేయ 12:13 => ఒక పర్వకత్ దావ్రా యెహోవా ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

రపిప్ంచెను, పర్వకత్ దావ్రా వారిని కాపాడెను. 
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మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసు త్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 13:57 => అయితే యేసు పర్వకత్ తన దేశములోను తన ఇంటను తపప్, మరి ఎకక్డనైనను 

ఘనహీనుడు కాడని వారితో చెపెప్ను. 

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

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

మతత్యి 21:11 => జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు పర్వకత్యైన యేసు అని 

చెపిప్రి. 

మారుక్ 6:15 => ఇతరులు ఈయన ఏలీయా అనియు, మరికొందరు ఈయన పర్వకత్యనియు, 

పర్వకత్లలో ఒకనివలె నునాన్డనియు చెపుప్కొనుచుండిరి. 

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

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 

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

శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

Page  of 479 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:21 => ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు 

ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 

హెబీర్యులకు 3:5 => ముందు చెపప్బోవు సంగతులకు సాకాష్య్రథ్ముగా మోషే పరిచారకుడైయుండి 

దేవుని యిలల్ంతటిలో నమమ్కముగా ఉండెను. 
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వచనము 1 

వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

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

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:20 => ఇంచుమించు నాలుగువందల ఏబది సంవతస్రములు ఇటుల్ 

జరిగెను. అటుతరువాత పర్వకత్యైన సమూయేలు వరకు ఆయన వారికి నాయ్యాధిపతులను 

దయచేసెను. 

1 సమూయేలు 2:18 => బాలుడైన సమూయేలు నారతో నేయబడిన ఏఫోదు ధరించుకొని 

యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయుచుండెను. 

1 సమూయేలు 3:1 => బాలుడైన సమూయేలు ఏలీ యెదుట యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయుచుండెను. 

ఆ దినములలో యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమగుట అరుదు, పర్తయ్క్షము తరుచుగా తటసిథ్ంచుటలేదు. 

1 సమూయేలు 3:20 => కాబటిట్ సమూయేలు యెహోవాకు పర్వకత్గా సిథ్రపడెనని దాను మొదలుకొని 

బెయేరె ష్బా వరకు ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొనిరి 

కీరత్నలు 99:6 => ఆయన యాజకులలో మోషే అహరోనులుండిరి ఆయన నామమునుబటిట్ పార్రథ్న 

చేయువారిలో సమూయేలు ఉండెను. వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన వారి కుతత్రమిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 15:1 => అపుప్డు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను మోషేయు సమూయేలును 

నాయెదుట నిలువబడినను ఈ పర్జలను అంగీకరించుటకు నాకు మనసుస్ండదు, నాసనిన్ధి 

నుండకుండ వారిని వెళల్గొటుట్ము. 
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ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

లూకా 12:56 => వేషధారులారా, మీరు భూమాయ్కాశముల వైఖరి గురిత్ంప నెరుగుదురు; ఈ 

కాలమును మీరు గురిత్ంప నెరుగరేల? 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

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

సమూయేలను వారినిగూరిచ్యు, పర్వకత్లనుగూరిచ్యు వివరించుటకు సమయము చాలదు. 

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. 

వచనము 2 
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వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి పునరుతాథ్నము కలుగునని 

పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

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

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 27:36 => ఏశావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరిగానే చెలిల్నది; అతడు ననున్ ఈ 

రెండు మారులు మోసపుచెచ్ను. నా జేయ్షఠ్తవ్ము తీసికొనెను, ఇదిగో ఇపుప్డు వచిచ్ నాకు రావలసిన 

దీవెనను తీసికొనెనని చెపిప్ నాకొరకు మరి యే దీవెనయు మిగిలిచ్యుంచలేదా అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 27:37 => అందుకు ఇసాస్కు ఇదిగో అతని నీకు ఏలికనుగా నియమించి అతని 

బంధుజనులందరిని అతనికి దాసులుగా ఇచిచ్తిని; ధానయ్మును దార్కాష్రసమును ఇచిచ్ అతని 

పోషించితిని గనుక నా కుమారుడా, నీకేమి చేయగలననిఏశావుతో పర్తుయ్తత్రమియయ్గా 

ఆదికాండము 27:38 => ఏశావు నా తండీర్, నీయొదద్ ఒక దీవెనయే ఉనన్దా? నా తండీర్, ననున్, 

ననున్ కూడ దీవించుమని తన తండిర్తో చెపిప్ ఏశావు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు 

ఆదికాండము 27:39 => నీ నివాసము భూసారము లేకయు పైనుండిపడు ఆకాశపు మంచు లేకయు 

నుండును.  

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 
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ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 48:17 => యోసేపు ఎఫార్యిము తలమీద తన తండిర్ కుడిచెయియ్ పెటుట్ట 

చూచినపుప్డు అది అతనికిషట్ము కాకపోయెను గనుక అతడు మనషే ష్ తలమీద పెటిట్ంచవలెనని తన 

తండిర్ చెయియ్ ఎఫార్యిము తలమీదనుండియెతిత్ 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 48:20 => ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫార్యిము వలెను మనషే ష్ వలెను 

దేవుడు నినున్ చేయును గాకని ఇశార్యేలీయులు నీ పేరు చెపిప్ దీవించెదరనెను. ఆలాగు అతడు 

మనషే ష్కంటె ఎఫార్యిమును ముందుగా ఉంచెను. 

ఆదికాండము 49:1 => యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి యిటల్నెను. మీరు కూడి రండి, 

అంతయ్ దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియచేసెదను. 

ఆదికాండము 49:2 => యాకోబు కుమారులారా, కూడివచిచ్ ఆలకించుడి మీ తండిర్యైన 

ఇశార్యేలు మాట వినుడి. 

ఆదికాండము 49:3 => రూబేనూ, నీవు నా పెదద్ కుమారుడవు నా శకిత్యు నా బలముయొకక్ పర్థమ 

ఫలమును ఔనన్తాయ్తిశయమును బలాతిశయమును నీవే. 
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ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

ఆదికాండము 49:5 => షిమోయ్ను లేవి అనువారు సహోదరులు వారి ఖడగ్ములు బలాతాక్రపు 

ఆయుధములు.  

ఆదికాండము 49:6 => నా పార్ణమా, వారి ఆలోచనలో చేరవదుద్ నా ఘనమా, వారి సంఘముతో 

కలిసికొనవదుద్ వారు, కోపమువచిచ్ మనుషుయ్లను చంపిరి తమ సేవ్చఛ్చేత ఎదుద్ల గుదికాలి 

నరములను తెగగొటిట్రి. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

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

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

ఆదికాండము 49:11 => దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను కటిట్ 

దార్కాష్రసములో తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 

ఆదికాండము 49:12 => అతని కనున్లు దార్కాష్రసముచేత ఎఱఱ్గాను అతని పళుల్ పాలచేత తెలల్గాను 

ఉండును. 

ఆదికాండము 49:13 => జెబూలూను సముదర్పు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా 

ఉండును అతని పొలిమేర సీదోనువరకు నుండును. 

ఆదికాండము 49:14 => ఇశాశ్ఖారు రెండు దొడల్ మధయ్ను పండుకొనియునన్ బలమైన గారద్భము. 
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ఆదికాండము 49:15 => అతడు విశార్ంతి మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమయ్మైనదగుటయు 

చూచెను గనుక అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెటిట్చేయు దాసుడగును. 

ఆదికాండము 49:16 => దాను ఇశార్యేలు గోతిర్కులవలె తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 49:17 => దాను తోర్వలో సరప్ముగాను దారిలో కటల్పాముగాను ఉండును. అది 

గుఱఱ్పు మడిమెలు కరచును అందువలన ఎకుక్వాడు వెనుకకు పడును. 

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

ఆదికాండము 49:19 => బంటుల గుంపు గాదును కొటుట్ను అతడు మడిమెను కొటుట్ను. 

ఆదికాండము 49:20 => ఆషేరు నొదద్ శేర్షఠ్మైన ఆహారము కలదు రాజులకు తగిన మధుర 

పదారథ్ములను అతడిచుచ్ను. 

ఆదికాండము 49:21 => నఫాత్లి విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైన మాటలు పలుకును. 

ఆదికాండము 49:22 => యోసేపు ఫలించెడి కొమమ్ ఊటయొదద్ ఫలించెడి కొమమ్దాని రెమమ్లు 

గోడమీదికి ఎకిక్ వాయ్పించును. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

ఆదికాండము 49:27 => బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని 

అసత్మయమందు దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 
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ఆదికాండము 49:28 => ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని 

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

ఆదికాండము 49:29 => తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు 

చేరచ్బడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 

అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 49:32 => ఆ పొలమును అందులోనునన్ గుహయు హేతుకుమారులయొదద్ 

కొనబడినదనెను. 

ఆదికాండము 49:33 => యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన 

కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణము విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

కీరత్నలు 105:8 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను వెయియ్ తరములవరకు అబార్హాముతో తాను చేసిన 

నింబధనను 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 105:12 => ఆ మాట యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్ నిబంధనగాను 

సిథ్రపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 105:13 => వారు జనమునుండి జనమునకును ఒక రాజయ్మునుండి మరియొక 

రాజయ్మునకు తిరుగులాడుచుండగా 
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కీరత్ నలు 1 0 5 : 1 4 = > నేనభిషేకించినవారిని ముటట్కూడదనియు నా పర్వకత్ లకు 

కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజఞ్ ఇచిచ్ 

కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

ఆదికాండము 17:9 => మరియు దేవుడు నీవును, నీవు మాతర్మే గాక నీ తరువాత వారి తరములలో 

నీ సంతతియు నా నిబంధనను గైకొనవలెను. 

ఆదికాండము 17:10 => నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధయ్ మీరు గైకొనవలసిన నా 

నిబంధన యేదనగా మీలో పర్తి మగవాడును సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:17 => ఇసాస్కుతో చేసిన పర్మాణమును ఏరాప్టును నితయ్ము 

జాఞ్పకముంచుకొనుడి. 

నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

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

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

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 
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రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రు హ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

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

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

గలతీయులకు 3:29 => మీరు కీర్సుత్ సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబార్హాముయొకక్ 

సంతానమైయుండి వాగాద్న పర్కారము వారసులైయునాన్రు. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 18:18 => అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని 

మూలముగా భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

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

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 
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గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

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

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

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

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

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

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5 => నీవు వారి దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ 

నీతియైనను నీ హృదయ యథారథ్తయైనను హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే 
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యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై 

నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:1 => యెహోవా హోరేబులో ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధన గాక 

ఆయన మోయాబు దేశములో వారితో చేయుమని మోషేకు ఆజాఞ్పించిన నిబంధన వాకయ్ములు ఇవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:16 => ఆయన అబార్హాముతో చేసిన నిబంధనను  

కీరత్నలు 115:14 => యెహోవా మిముమ్ను మీ పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 

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

పిలల్లను కనరు వారు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు వారియొదద్నే 

యుందురు.  

దానియేలు 11:28 => అతడు మిగుల దర్వయ్ము గలవాడై తన దేశమునకు మరలును. మరియు 

పరిశుదధ్ నిబంధనకు విరోధియై యిషాట్నుసారముగా జరిగించి తన దేశమునకు తిరిగివచుచ్ను. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 15:24 => ఆయన ఇశార్యేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే గాని మరి 

ఎవరియొదద్కును నేను పంపబడలేదనెను 
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మారుక్ 10:14 => యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడడ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి 

నాటంకపరచవదుద్; దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 

లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 1:11 => ఆయన తన సవ్కీయులయొదద్కు వచెచ్ను; ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను 

అంగీకరింపలేదు. 

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

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 4:28 => సహోదరులారా, మనమును ఇసాస్కువలె వాగాద్నమునుబటిట్ పుటిట్న 

కుమారులమై యునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 
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హెబీర్యులకు 7:6 => వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెలీక్సెదెకు అబార్హాము నొదద్ 

పదియవ వంతు పుచుచ్కొని వాగాద్నములను పొందినవానిని ఆశీరవ్దించెను. 

1 పేతురు 1:20 => ఆయన జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని తనున్ 

మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచిచ్న దేవునియెడల తన దావ్రా విశావ్సులైన మీ నిమితత్ము, 

కడవరి కాలములయందు ఆయన పర్తయ్క్షపరచబడెను. కాగా మీ విశావ్సమును నిరీక్షణయు 

దేవునియందు ఉంచబడియునన్వి. 

వచనము 3 

వారిని బలాతాక్రముగా పటుట్కొని, సాయంకాలమైనందున మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

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

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

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

రెండవ కీరత్నయందు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

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

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

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

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

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

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

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:24 => అతడు చెపిప్న సంగతులు కొందరు నమిమ్రి, కొందరు 

నమమ్కపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళి ల్పోయిరి. అదేదనగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళి ల్ చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:27 => ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసాస్ర గర్హించి 

నా వైపు తిరిగి నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్యునన్ది. వారు చెవులతో 
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మందముగా విని కనున్లు మూసికొనియునాన్రు అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్దావ్రా మీ 

పితరులతో చెపిప్న మాట సరియే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

మతత్యి 10:5 => యేసు ఆ పండెర్ండుమందిని పంపుచు, వారిని చూచి వారికాజాఞ్పించినదేమనగా 

మీరు అనయ్జనుల దారిలోనికి వెళల్కుడి, సమరయుల యే పటట్ణములోనైనను పర్వేశింపకుడి గాని 

మతత్యి 10:6 => ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

పర్కటన 7:5 => యూదా గోతర్ములో ముదిర్ంపబడినవారు పండెర్ండు వేలమంది. రూబేను 

గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, గాదు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:6 => ఆషేరు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, నఫాత్లి గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, మనషే ష్ గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:7 => షిమోయ్ను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, లేవి గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:8 => జెబూలూను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, యోసేపు గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, బెనాయ్మీను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది ముదిర్ంపబడిరి. 
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పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

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

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:20 => మీకొరకు నియమించిన కీర్సుత్యేసును ఆయన పంపునటుల్ను మీ 

పాపములు తుడిచివేయబడు నిమితత్మును మారుమనసుస్ నొంది తిరుగుడి. 

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

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

కీరత్నలు 67:6 => అపుప్డు భూమి దాని ఫలములిచుచ్ను దేవుడు మా దేవుడు మముమ్ను 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 67:7 => దేవుడు మముమ్ను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు నిలుపుదురు. 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

Page  of 497 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

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

వతుత్నని యెరుగుదును. 

గలతీయులకు 3:9 => కాబటిట్ విశావ్స సంబంధులే విశావ్సము గల అబార్హాముతో కూడ 

ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

గలతీయులకు 3:10 => ధరమ్శాసత్రము విధించిన కిర్యలకు సంబంధులందరు శాపమునకు 

లోనైయునాన్రు. ఎందుకనగా ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్యబడిన విధులనిన్యు చేయుటయందు 

నిలుకడగా ఉండని పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 

గలతీయులకు 3:12 => ధరమ్శాసత్రము విశావ్స సంబంధమైనది కాదుగాని దాని విధులను 

ఆచరించువాడు వాటివలననే జీవించును. 

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

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

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

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

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

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

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 
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యెషయా 59:20 => సీయోనునొదద్కును యాకోబులో తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళుల్కొనిన 

వారియొదద్కును విమోచకుడు వచుచ్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెషయా 59:21 => నేను వారితో చేయు నిబంధన యిది నీ మీదనునన్ నా ఆతమ్యు నేను నీ 

నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిలల్ల నోటనుండియు నీ పిలల్ల పిలల్ల నోటనుండియు 

ఈ కాలము మొదలుకొని యెలల్పుప్డును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 32:38 => వారు నాకు పర్జలైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 32:41 => వారికి మేలుచేయుటకు వారియందు ఆనందించుచునాన్ను, నా 

పూరణ్హృదయముతోను నా పూరాణ్తమ్తోను ఈ దేశములో నిశచ్యముగా వారిని నాటెదను. 

యిరిమ్యా 33:8 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన పాప దోషము నిలువకుండ వారిని 

పవితర్పరతును, వారు నాకు విరోధముగాచేసిన దోషములనిన్టిని తిరుగుబాటులనిన్టిని క్షమించెదను. 

యిరిమ్యా 33:9 => భూజనులందరియెదుట వారు నాకిషట్మైన పేరుగాను సోత్తర్కారణముగాను 

ఘనతాసప్దముగాను ఉందురు, నేను వారికి చేయు సకల ఉపకారములనుగూరిచ్న వరత్మానమును 

జనులు విని నేను వారికి కలుగజేయు సమసత్ కేష్మమునుబటిట్యు సమసత్మైన మేలునుబటిట్యు 

భయపడుచు దిగులునొందుదురు. 

యెహెజేక్లు 11:19 => వారు నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనునటుల్ నేను వారి 

శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచిచ్, వారికి ఏకమనసుస్ 

కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆతమ్ పుటిట్ంతును. 

యెహెజేక్లు 11:20 => అపుప్డు వారు నాకు జనులైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 
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యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

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

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:28 => నేను మీ పితరులకిచిచ్న దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా 

జనులైయుందురు నేను మీ దేవుడనైయుందును. 

యెహెజేక్లు 36:29 => మీ సకలమైన అపవితర్తను పోగొటిట్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును, మీకు 

కరవురానియయ్క ధానయ్మునకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ అభివృదిధ్ పరతును. 

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

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

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

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

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

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

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

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 
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తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

1 యోహాను 3:5 => పాపములను తీసివేయుటకై ఆయన పర్తయ్క్షమాయెనని మీకు తెలియును; 

ఆయనయందు పాపమేమియు లేదు. 

1 యోహాను 3:6 => ఆయనయందు నిలిచియుండువాడెవడును పాపము చేయడు; పాపము 

చేయువాడెవడును ఆయనను చూడనులేదు ఎరుగనులేదు. 

1 యోహాను 3:7 => చినన్పిలల్లారా, యెవనిని మిముమ్ను మోసపరచనీయకుడి. ఆయన 

నీతిమంతుడై యునన్టుట్ నీతిని జరిగించు పర్తివాడును నీతిమంతుడు. 

1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 18:18 => అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని 

మూలముగా భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 9:22 => అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని సమాధానబలిని 

అరిప్ంచి, పర్జలవైపునకు తన చేతులెతిత్ వారిని దీవించిన తరువాత దిగివచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

కీరత్నలు 3:8 => రక్షణ యెహోవాది నీ పర్జలమీదికి నీ ఆశీరావ్దము వచుచ్నుగాక. (సెలా.) 

కీరత్నలు 21:6 => నితయ్ము ఆశీరావ్ద కారకుడుగా నుండునటుల్ నీవతని నియమించియునాన్వు నీ 

సనిన్ధిని సంతోషముతో అతని నులల్సింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 85:8 => దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను నేను చెవినిబెటెట్దను ఆయన తన 

పర్జలతోను తన భకుత్లతోను శుభవచనము సెలవిచుచ్ను వారు మరల బుదిధ్హీనులు కాకుందురు 

గాక. 

కీరత్నలు 115:12 => యెహోవా మముమ్ను మరచిపోలేదు ఆయన మముమ్ నాశీరవ్దించును ఆయన 

ఇశార్యేలీయుల నాశీరవ్దించును అహరోను వంశసుథ్లనాశీరవ్దించును 

యెషయా 61:9 => జనములలో వారి సంతతి తెలియబడును జనముల మధయ్ను వారి సంతానము 

పర్సిదిధ్నొందును వారు యెహోవా ఆశీరవ్దించిన జనమని వారిని చూచినవారందరు ఒపుప్కొందురు  

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

పిలల్లను కనరు వారు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు వారియొదద్నే 

యుందురు.  

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 
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యిరిమ్యా 50:20 => ఆ కాలమున ఆ నాటికి ఇశార్యేలు దోషమును వెదకినను అది 

కనబడకుండును. యూదా పాపములు వెదకిను అవి దొరుకవు శేషింపజేసినవారిని నేను క్షమించెదను 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

మతత్యి 15:24 => ఆయన ఇశార్యేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే గాని మరి 

ఎవరియొదద్కును నేను పంపబడలేదనెను 

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

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

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

లూకా 5:32 => మారుమనసుస్ పొందుటకై నేను పాపులను పిలువవచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను 

పిలువరాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:11 => ఆయన తన సవ్కీయులయొదద్కు వచెచ్ను; ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను 

అంగీకరింపలేదు. 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 

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

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

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

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

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

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

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

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 

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

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

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

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 
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రోమీయులకు 15:8 => నేను చెపుప్నదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగాద్నముల విషయములో 

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

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

వినిన వారితో విశావ్సము గలవారై కలిసియుండలేదు గనుక వినన్ వాకయ్ము వారికి 

నిష పర్యోజనమైనదాయెను.  

1 పేతురు 1:20 => ఆయన జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని తనున్ 

మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచిచ్న దేవునియెడల తన దావ్రా విశావ్సులైన మీ నిమితత్ము, 

కడవరి కాలములయందు ఆయన పర్తయ్క్షపరచబడెను. కాగా మీ విశావ్సమును నిరీక్షణయు 

దేవునియందు ఉంచబడియునన్వి. 

వచనము 4 

వాకయ్ము వినినవారిలో అనేకులు నమిమ్రి. వారిలో పురుషుల సంఖయ్ యించుమించు అయిదువేలు 

ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:6 => పర్ధానయాజకుడైన అనన్యు కయపయు, యోహానును 

అలెకస్ందుర్ను పర్ధానయాజకుని బంధువులందరు వారితోకూడ ఉండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

మతత్యి 27:20 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, 

యేసును సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

మతత్యి 27:41 => ఆలాగే శాసు త్ర్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును కూడ ఆయనను 

అపహసించుచు 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

యోహాను 18:3 => కావున యూదా సైనికులను, పర్ధానయాజకులు పరిసయుయ్లు పంపిన 

బంటౌర్తులను వెంటబెటుట్కొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయుధములతోను అకక్డికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => కాబటిట్ మీరు చేయవలసినదేమనగా, మీలో యాజకులైనవారేమి 

లేవీయులైనవారేమి విశార్ంతిదినమున లోపల పర్వేశించువారు మూడు భాగములై, యొక భాగము 

దావ్రపాలకులుగా ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:5 => ఒక భాగము రాజనగరునొదద్ ఉండవలెను. ఒక భాగము పునాది 

గుమమ్మునొదద్ ఉండవలెను, జనులందరు యెహోవా మందిరపు ఆవరణములలో ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:6 => యాజకులును లేవీయులలో పరిచారము చేయువారును తపప్ 

యెహోవా మందిరము లోపలికి మరి ఎవరును రాకూడదు, వారు పర్తిషిఠ్ంపబడిన వారు గనుక వారు 

లోపలికి రావచుచ్నుగాని జనులందరు యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న బయట ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:7 => లేవీయులందరు తమ తమ ఆయుధములను చేతపటుట్కొని 

రాజుచుటుట్ను ఉండవలెను, మందిరము లోపలికి మరి ఎవరైనను వచిచ్నయెడల ఆ వచిచ్నవారికి 

మరణశిక్ష విధించుడి; రాజు లోపలికి వచిచ్నపుప్డేమి బయటికి వెళుల్నపుప్డేమి మీరు అతనితోకూడ 

ఉండవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:8 => కాబటిట్ లేవీయులును యూదావారందరును యాజకుడైన 

యెహోయాదా ఆజఞ్ యంతటి పర్కారము చేసిరి; యాజకుడైన యెహోయాదా వంతులవారికి 

సెలవియయ్లేదు గనుక పర్తివాడు విశార్ంతిదినమున బయటికి వెళల్వలసిన తనవారిని ఆ దినమున 

లోపలికి రావలసిన తనవారిని తీసికొనివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:9 => మరియు యాజకుడైన యెహోయాదా దేవుని మందిరమందు రాజైన 

దావీదు ఉంచిన బలెల్ములను కేడెములను డాళల్ను శతాధిపతులకు అపప్గించెను. 

లూకా 22:4 => గనుక వాడు వెళి ల్, ఆయనను వారికేలాగు అపప్గింపవచుచ్నో దానినిగూరిచ్ 

పర్ధానయాజకులతోను అధిపతులతోను మాటలాడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:7 => సదూద్కయుయ్లు పునరుతాథ్నము లేదనియు, దేవదూతయైనను 

ఆతమ్యైనను లేదనియు చెపుప్దురు గాని పరిసయుయ్లు రెండును కలవని యొపుప్కొందురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:8 => అపుప్డు పెదద్గొలుల్ పుటెట్ను; పరిసయుయ్ల పక్షముగా ఉనన్ 

శాసు త్ర్లలో కొందరు లేచి ఈ మనుషుయ్నియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆతమ్యైనను 

దేవదూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచుచ్నని చెపుప్చు తగవులాడిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 16:12 => అపుప్డు రొటెట్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్ కాదుగాని పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు 

అనువారి బోధనుగూరిచ్యే జాగర్తత్పడవలెనని ఆయన తమతో చెపెప్నని వారు గర్హించిరి. 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

మతత్యి 22:23 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆ దినమున ఆయనయొదద్కు 

వచిచ్ 

మతత్యి 22:24 => బోధకుడా, ఒకడు పిలల్లులేక చనిపోయినయెడల అతని సహోదరుడు అతని 

భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని మోషే చెపెప్ను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:8 => అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయులకును 

మనఃపూరవ్కముగా పశువులు ఇచిచ్రి. యెహోవా మందిరపు అధికారులైన హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, 

యెహీయేలును పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల 

కోడెలను ఇచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 8:13 => రెండవ దినమందు జనులందరి పెదద్లలో పర్ధానులైన వారును యాజకులును 

లేవీయులును ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు వినవలెనని శాసిత్యైన ఎజార్యొదద్కు కూడి వచిచ్రి. 
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యిరిమ్యా 20:1 => యిరీమ్యా ఆ పర్వచనములను పలుకగా యెహోవా మందిరములో పెదద్ 

నాయకుడును ఇమేమ్రు కుమారుడునగు పషూరను యాజకుడు విని 

యిరిమ్యా 26:7 => యిరీమ్యా యీ మాటలను యెహోవా మందిరములో పలుకుచుండగా 

యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును వినిరి. 

యిరిమ్యా 29:26 => వెఱిఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 

విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 

నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

యిరిమ్యా 38:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ పటట్ణములో నిలిచియునన్వారు 

ఖడగ్ముచేతనైనను కాష్మముచేతనైనను తెగులుచేతనైనను చతుత్రు గాని కలీద్యులయొదద్కు 

బయలువెళుల్వారు బర్దుకుదురు, దోపుడుసొముమ్ దకిక్ంచుకొనునటుల్ తమ పార్ణము దకిక్ంచుకొని 

వారు బర్దుకుదురు. 

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

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మారుక్ 12:18 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 19:39 => ఆ సమూహములో ఉనన్ కొందరు పరిసయుయ్లు బోధకుడా, నీ శిషుయ్లను 

గదిద్ంపుమని ఆయనతో చెపప్గా 
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లూకా 20:27 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు కొందరు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

ఆయనను ఇటల్డిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:8 => అపుప్డు పెదద్గొలుల్ పుటెట్ను; పరిసయుయ్ల పక్షముగా ఉనన్ 

శాసు త్ర్లలో కొందరు లేచి ఈ మనుషుయ్నియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆతమ్యైనను 

దేవదూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచుచ్నని చెపుప్చు తగవులాడిరి 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

వచనము 5 

మరునాడు వారి అధికారులును పెదద్లును శాసు త్ర్లును యెరూషలేములో కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడడ్ము చెపిప్రి. 

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

నెహెమాయ్ 2:10 => హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టును, అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అను దాసుడును 

ఇశార్యేలీయులకు కేష్మము కలుగజేయు ఒకడు వచెచ్నని విని బహుగా దుఃఖపడిరి. 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

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

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 

గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 
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మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:21 => వారి మధయ్ నిలువబడి నేను బిగగ్రగా చెపిప్న యీ యొకక్ మాట 

విషయమై తపప్ నాయందు మరి ఏ నేరమైనను వీరు కనుగొనియుంటే వీరైన చెపప్వచుచ్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 15:12 => కీర్సుత్ మృతులలోనుండి లేపబడియునాన్డని పర్కటింపబడుచుండగా 

మీలో కొందరు మృతుల పునరుతాథ్నము లేదని యెటుల్ చెపుప్చునాన్రు? 

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

యుండలేదు. 

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

వయ్రథ్మే, మీ విశావ్సమును వయ్రథ్మే. 

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

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

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

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

పాపములలోనే యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:18 => అంతేకాదు, కీర్సుత్నందు నిదిర్ంచిన వారును నశించిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 15 :19 => ఈ జీవితకాలము మటుట్కే మనము కీర్సుత్నందు 

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

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

లేపబడియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15:23 => పర్తివాడును తన తన వరుసలోనే బర్దికింపబడును; పర్థమ ఫలము 

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు విసత్రింపజేయులాగున, సమసత్మైనవి మీకొరకై యునన్వి. 

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

అటిట్ విశావ్సముతో కూడిన ఆతమ్గలవారమై, 

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

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:12 => అయినను ఐగుపీత్యులు వారిని శర్మపెటిట్నకొలది వారు విసత్రించి 

పర్బలిరి గనుక వారు ఇశార్యేలీయులయెడల అసహయ్పడిరి. 

యిరిమ్యా 38:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ పటట్ణములో నిలిచియునన్వారు 

ఖడగ్ముచేతనైనను కాష్మముచేతనైనను తెగులుచేతనైనను చతుత్రు గాని కలీద్యులయొదద్కు 

బయలువెళుల్వారు బర్దుకుదురు, దోపుడుసొముమ్ దకిక్ంచుకొనునటుల్ తమ పార్ణము దకిక్ంచుకొని 

వారు బర్దుకుదురు. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

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

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 10:7 => వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మారుక్ 12:18 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

లూకా 19:39 => ఆ సమూహములో ఉనన్ కొందరు పరిసయుయ్లు బోధకుడా, నీ శిషుయ్లను 

గదిద్ంపుమని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 20:27 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు కొందరు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

ఆయనను ఇటల్డిగిరి. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 6 

పర్ధానయాజకుడైన అనన్యు కయపయు, యోహానును అలెకస్ందుర్ను పర్ధానయాజకుని 

బంధువులందరు వారితోకూడ ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:1 => దాదాపు అదే కాలమందు రాజైన హేరోదు సంఘపువారిలో 

కొందరిని బాధపెటుట్టకు బలాతాక్రముగా పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2 => యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడగ్ముతో చంపించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:3 => ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ 

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  

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

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:21 => రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను 

కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

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

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 
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లూకా 22:52 => అయితే యేసు ఈ మటుట్కు తాళుడని చెపిప్, వాని చెవి ముటిట్ బాగుచేసెను. 

లూకా 22:54 => నేను అనుదినము మీచెంత దేవాలయములో ఉనన్పుప్డు మీరు ననున్ 

పటుట్కొనలేదు; అయితే ఇది మీ గడియయు అంధకార సంబంధమైన అధికారమును అనెను. 

యోహాను 18:12 => అంతట సైనికులును సహసార్ధిపతియు, యూదుల బంటౌర్తులును యేసును 

పటుట్కొని ఆయనను బంధించి, మొదట అనన్యొదద్కు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

ఆదికాండము 42:17 => వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

వచనము 7 
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వారు పేతురును యోహానును మధయ్ను నిలువబెటిట్ మీరు ఏ బలముచేత ఏ నామమునుబటిట్ దీనిని 

చేసితిరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:24 => అతడు చెపిప్న సంగతులు కొందరు నమిమ్రి, కొందరు 

నమమ్కపోయిరి. 

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

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

2 కొరిందీయులకు 2:15 => రకిష్ంపబడువారి పటల్ను నశించువారి పటల్ను మేము దేవునికి కీర్సుత్ 

సువాసనయై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:12 => సహోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువారత్ మరి యెకుక్వగా 

పర్బలమగుటకే సమకూడెనని మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. 

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

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

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

మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు 

మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  
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ఫిలిపీప్యులకు 1:16 => వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శర్మ తోడుచేయవలెనని 

తలంచుకొని, శుదధ్మనసుస్తో కాక కక్షతో కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు; 

ఫిలిపీప్యులకు 1:17 => వీరైతే నేను సువారత్ పక్షమున వాదించుటకు నియమింపబడియునాన్నని 

యెరిగి, పేర్మతో పర్కటించుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:18 => అయిననేమి? మిషచేతనే గాని సతయ్ముచేతనే గాని, యేవిధముచేతనైనను 

కీర్సుత్ పర్కటింపబడుచునాన్డు. అందుకు నేను సంతోషించుచునాన్ను. ఇక ముందును సంతోషింతును. 

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

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

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

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

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

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

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

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

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

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

యోహాను 12:24 => గోధుమగింజ భూమిలోపడి చావకుండినయెడల అది ఒంటిగానే యుండును; 

అది చచిచ్నయెడల విసాత్రముగా ఫలించును. 

కీరత్నలు 40:3 => తనకు సోత్తర్రూపమగు కొర్తత్గీతమును మన దేవుడు నా నోట నుంచెను. అనేకులు 

దాని చూచి భయభకుత్లుగలిగి యెహోవా యందు నమిమ్కయుంచెదరు.  
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కీరత్నలు 45:5 => నీ బాణములు వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు 

శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 

కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

యెషయా 32:20 => సమసత్ జలములయొదద్ను వితత్నములు చలుల్చు ఎదుద్లను గాడిదలను 

తిరుగనిచుచ్ మీరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 44:4 => నీటికాలువలయొదద్ నాటబడిన నిరవంజిచెటుల్ గడిడ్లో ఎదుగునటుల్ వారు 

ఎదుగుదురు. 

యెషయా 66:8 => అటిట్వారత్ యెవరు వినియుండిరి? అటిట్ సంగతులు ఎవరు చూచిరి? ఒక 

జనమును కనుటకు ఒకనాటి పర్సవవేదన చాలునా? ఒకక్ నిమిషములో ఒక జనము జనిమ్ంచునా? 

సీయోనునకు పర్సవవేదన కలుగగానే ఆమె బిడడ్లను కనెను.  

యెహెజేక్లు 47:9 => వడిగా పారు ఈ నది వచుచ్చోటల్నెలల్ జలచరములనిన్యు బర్దుకును. ఈ నీళుల్ 

అకక్డికి వచుచ్టవలన ఆ నీరు మంచి నీళల్గును గనుక చేపలు బహు విసాత్రములగును; ఈ నది 

యెకక్డికి పారునో అకక్డ సమసత్మును బర్దుకును. 

మతత్యి 14:21 => సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు ఇంచుమించు అయిదు వేలమంది 

పురుషులు. 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

లూకా 5:6 => వారాలాగు చేసి విసాత్రమైన చేపలు పటిట్రి, అందుచేత వారి వలలు 

పిగిలిపోవుచుండగా 
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లూకా 13:19 => ఒక మనుషుయ్డు తీసికొనిపోయి తన తోటలో వేసిన ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

అది పెరిగి వృక్షమాయెను; ఆకాశపకుష్లు దాని కొమమ్లయందు నివసించెననెను. 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

యోహాను 8:28 => కావున యేసు మీరు మనుషయ్కుమారుని పైకెతిత్నపుప్డు నేనే ఆయనననియు, నా 

అంతట నేనే యేమియు చేయక, తండిర్ నాకు నేరిప్నటుట్ ఈ సంగతులు మాటలాడుచునాన్ననియు 

మీరు గర్హించెదరు. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 17:20 => మరియు నీవు ననున్ పంపితివని లోకము నముమ్నటుల్, తండీర్, నాయందు 

నీవును నీయందు నేనును ఉనన్లాగున, 

యోహాను 21:6 => లేదని వారాయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన దోనె కుడిపర్కక్ను వలవేయుడి మీకు 

దొరుకునని చెపెప్ను గనుక వారాలాగు వేయగా చేపలు విసాత్రముగా పడినందున వల 

లాగలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

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

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

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

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

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

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

వచనము 8 

పేతురు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై యిటల్నెను పర్జల అధికారులారా, పెదద్లారా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:20 => ఈ జీవమునుగూరిచ్న మాటలనిన్యు పర్జలతో చెపుప్డని వారితో 

అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

Page  of 521 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:8 => పేతురు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై యిటల్నెను పర్జల 

అధికారులారా, పెదద్లారా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5 :34 => సమసత్ పర్జలవలన ఘనత నొందినవాడును 

ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడునైన గమలీయేలను ఒక పరిసయుయ్డు మహాసభలో లేచి ఈ మనుషుయ్లను 

కొంతసేపు వెలుపల ఉంచుడని ఆజాఞ్పించి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

యెషయా 1:10 => సొదొమ నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. గొమొఱాఱ్ 

జనులారా, మన దేవుని ఉపదేశమునకు చెవియొగుగ్డి. 

మారుక్ 15:1 => ఉదయము కాగానే పర్ధానయాజకులును పెదద్లును శాసు త్ర్లును మహాసభ 

వారందరును కలిసి ఆలోచన చేసి, యేసును బంధించి తీసికొనిపోయి పిలాతునకు అపప్గించిరి. 

లూకా 20:1 => ఆ దినములలో ఒకనాడు ఆయన దేవాలయములో పర్జలకు బోధించుచు సువారత్ను 

పర్కటించుచునన్పుప్డు పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును పెదద్లతోకూడ ఆయన మీదికివచిచ్ 

లూకా 22:66 => ఉదయము కాగానే పర్జల పెదద్లును పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును సభకూడి, 

ఆయనను తమ మహా సభలోనికి తీసికొనిపోయి 

లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 11:3 => పునాదులు పాడైపోగా నీతిమంతులేమి చేయగలరు? 

కీరత్నలు 56:6 => వారు గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా పార్ణము తీయగోరుచు వారు నా 

అడుగుజాడలు కనిపెటుట్దురు.  

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

Page  of 522 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

యిరిమ్యా 19:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 20:3 => మరునాడు పషూరు యిరీమ్యాను బొండలోనుండి విడిపింపగా యిరీమ్యా 

అతనితో ఇటల్నెను యెహోవా నీకు పషూరను పేరు పెటట్డు గాని మాగోరిమ్సాస్బీబ  అని నీకు పేరు 

పెటుట్ను. 

యెహెజేక్లు 14:1 => అంతట ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో కొందరు నాయొదద్కు వచిచ్ నా యెదుట 

కూరుచ్ండియుండగా 

దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  

హోషేయ 9:15 => వారి చెడుతనమంతయు గిలాగ్లులో కనబడుచునన్ది; అచచ్టనే నేను వారికి 

విరోధినైతిని, వారి దుషట్కిర్యలనుబటిట్ వారినికను పేర్మింపక నా మందిరములోనుండి వారిని 

వెలివేతును; వారి యధిపతులందరును తిరుగుబాటు చేయువారు. 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసు త్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మతత్యి 28:12 => కాబటిట్ వారు పెదద్లతో కూడివచిచ్ ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల దర్వయ్మిచిచ్ 

మారుక్ 11:27 => వారు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచిచ్రి. ఆయన దేవాలయములో 

తిరుగుచుండగా పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 
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మారుక్ 14:53 => వారు యేసును పర్ధానయాజకునియొదద్కు తీసికొనిపోయిరి. పర్ధానయాజకులు 

పెదద్లు శాసు త్ర్లు అందరును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

లూకా 12:11 => వారు సమాజమందిరముల పెదద్ల యొదద్కును అధిపతుల యొదద్కును అధికారుల 

యొదద్కును మిముమ్ను తీసికొనిపోవునపుప్డు మీరుఏలాగు ఏమి ఉతత్రమిచెచ్దమా, యేమి 

మాటలాడుదుమా అని చింతింపకుడి, 

యోహాను 1:24 => పంపబడినవారు పరిసయుయ్లకు చెందినవారు 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:5 => ఇందునుగూరిచ్ పర్ధానయాజకుడును పెదద్లందరును నాకు 

సాకుష్లైయునాన్రు. నేను వారివలన సహోదరులయొదద్కు పతిర్కలు తీసికొని, దమసుక్లోని వారినికూడ 

బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తిని. 

వచనము 9 

ఆ దురబ్లునికి చేయబడిన ఉపకారమునుగూరిచ్ వాడు దేనివలన సవ్సథ్త పొందెనని నేడు మముమ్ను 

విమరిశ్ంచుచునాన్రు గనుక 

లూకా 3:2 => అనన్యు, కయపయు పర్ధాన యాజకులుగాను, ఉనన్కాలమున అరణయ్ములోనునన్ 

జెకరాయ్ కుమారుడైన యోహాను నొదద్కు దేవుని వాకయ్ము వచెచ్ను. 

యోహాను 1 1 : 4 9 = > అయితే వారిలో కయప అను ఒకడు ఆ సంవతస్ రము 

పర్ధానయాజకుడైయుండి మీకేమియు తెలియదు. 

యోహాను 18:13 => అతడు ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడైన కయపకు మామ. 

యోహాను 18:14 => కయప ఒక మనుషుయ్డు పర్జలకొరకు చనిపోవుట పర్యోజనకరమని 

యూదులకు ఆలోచన చెపిప్నవాడు. 

యోహాను 18:24 => అంతట అనన్, యేసును బంధింపబడి యునన్టుట్గానే పర్ధానయాజకుడైన 

కయపయొదద్కు పంపెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

కీరత్నలు 56:6 => వారు గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా పార్ణము తీయగోరుచు వారు నా 

అడుగుజాడలు కనిపెటుట్దురు.  

యిరిమ్యా 19:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 38:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ పటట్ణములో నిలిచియునన్వారు 

ఖడగ్ముచేతనైనను కాష్మముచేతనైనను తెగులుచేతనైనను చతుత్రు గాని కలీద్యులయొదద్కు 

బయలువెళుల్వారు బర్దుకుదురు, దోపుడుసొముమ్ దకిక్ంచుకొనునటుల్ తమ పార్ణము దకిక్ంచుకొని 

వారు బర్దుకుదురు. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మారుక్ 14:53 => వారు యేసును పర్ధానయాజకునియొదద్కు తీసికొనిపోయిరి. పర్ధానయాజకులు 

పెదద్లు శాసు త్ర్లు అందరును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

మారుక్ 15:1 => ఉదయము కాగానే పర్ధానయాజకులును పెదద్లును శాసు త్ర్లును మహాసభ 

వారందరును కలిసి ఆలోచన చేసి, యేసును బంధించి తీసికొనిపోయి పిలాతునకు అపప్గించిరి. 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 

వచనము 10 

మీరందరును ఇశార్యేలు పర్జలందరును తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, 

మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ 

యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:27 => వారిని తీసికొని వచిచ్ సభలో నిలువబెటట్గా 

1 రాజులు 21:12 => ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట 

నిలువబెటిట్రి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

1 రాజులు 21:14 => నాబోతు రాతిదెబబ్లచేత మరణమాయెనని వారు యెజెబెలునకు వరత్మానము 

పంపగా 

యోహాను 8:3 => శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును, వయ్భిచారమందు పటట్బడిన యొక సతరీని 

తోడుకొనివచిచ్ ఆమెను మధయ్ నిలువబెటిట్ 

యోహాను 8:9 => వారామాట విని, పెదద్వారు మొదలుకొని చినన్వారివరకు ఒకనివెంట ఒకడు 

బయటికి వెళి ల్రి; యేసు ఒకక్డే మిగిలెను; ఆ సతరీ మధయ్ను నిలువబడియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 
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వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

మతత్యి 21:23 => ఆయన దేవాలయములోనికి వచిచ్ బోధించుచుండగా పర్ధానయాజకులును 

పర్జల పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? ఈ 

అధికారమెవడు నీకిచెచ్నని అడుగగా 

మారుక్ 11:28 => నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? వీటిని చేయుటకు ఈ 

యధికారము నీకెవడిచెచ్నని అడిగిరి. 

యోహాను 2:18 => కాబటిట్ యూదులు నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వే; యే సూచక కిర్యను 

మాకు చూపెదవని ఆయనను అడుగగా 

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

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

ఎజార్ 5:3 => అంతట నది యివతల అధికారియైన తతెత్నైయును షెతరోబ్జన్యియును వారి 

పక్షముననునన్ వారును యూదులయొదద్కు వచిచ్ఈ మందిరమును కటుట్టకును ఈ పార్కారమును 

నిలుపుటకును ఎవరు మీకు సెలవిచిచ్రని అడుగగా 

కీరత్నలు 69:6 => పర్భువా, సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్కొనువారికి 

నావలన సిగుగ్ కలుగనియయ్కుము ఇశార్యేలు దేవా, నినున్ వెదకువారిని నావలన అవమానము 

నొందనియయ్కుము.  
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లూకా 20:2 => నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ము చేయుచునాన్వో, యీ అధికారము నీకెవడు 

ఇచెచ్నో మాతో చెపుప్మని ఆయనను అడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 

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

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

వచనము 11 

ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

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

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 
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మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 

లూకా 12:11 => వారు సమాజమందిరముల పెదద్ల యొదద్కును అధిపతుల యొదద్కును అధికారుల 

యొదద్కును మిముమ్ను తీసికొనిపోవునపుప్డు మీరుఏలాగు ఏమి ఉతత్రమిచెచ్దమా, యేమి 

మాటలాడుదుమా అని చింతింపకుడి, 

లూకా 12:12 => మీరేమి చెపప్వలసినదియు పరిశుదాధ్తమ్ ఆ గడియలోనే మీకు నేరుప్ననెను. 

లూకా 21:14 => కాబటిట్ మేమేమి సమాధానము చెపుప్దుమా అని ముందుగా చింతింపకుందుమని 

మీ మనసుస్లో నిశచ్యించుకొనుడి. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

కీరత్నలు 107:32 => జనసమాజములో వారాయనను ఘనపరచుదురుగాక పెదద్ల సభలో ఆయనను 

కీరిత్ంచుదురు గాక  

యిరిమ్యా 15:20 => అపుప్డు నినున్ ఈ పర్జలను పడగొటట్జాలని యితత్డి పార్కారముగా నేను 

నియమించెదను; నినున్ రకిష్ంచుటకును నినున్ విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైయుందును గనుక 

వారు నీమీద యుదధ్ము చేయుదురు గాని నినున్ జయింపకపోదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 14:1 => అంతట ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో కొందరు నాయొదద్కు వచిచ్ నా యెదుట 

కూరుచ్ండియుండగా 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 
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దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

మారుక్ 15:43 => గనుక సాయంకాలమైనపుప్డు అరిమతయియ యోసేపు తెగించి, పిలాతునొదద్కు 

వెళి ల్ యేసు దేహము (తనకిమమ్ని) యడిగెను. అతడు ఘనత వహించిన యొక సభుయ్డై, దేవుని 

రాజయ్ముకొరకు ఎదురుచూచువాడు. 

లూకా 1:41 => ఎలీసబెతు మరియ యొకక్ వందనవచనము వినగానే, ఆమె గరభ్ములో శిశువు 

గంతులు వేసెను. అంతట ఎలీసబెతు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినదై బిగగ్రగా ఇటల్నెను  

లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 

యోహాను 10:38 => చేసినయెడల ననున్ నమమ్కునన్ను, తండిర్ నాయందును నేను తండిర్యందును 

ఉనాన్మని మీరు గర్హించి తెలిసికొనునటుల్ ఆ కిర్యలను నముమ్డని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5 => మరునాడు వారి అధికారులును పెదద్లును శాసు త్ర్లును 

యెరూషలేములో కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:9 => అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై 

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

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 
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తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

1 పేతురు 3:6 => ఆ పర్కారము శారా అబార్హామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి 

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

వచనము 12 

మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము 

కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7 => వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును 

చీలమండలును బలము పొందెను. 

యోహాను 7:23 => మోషే ధరమ్శాసత్రము మీరకుండునటుల్ ఒక మనుషుయ్డు విశార్ంతిదినమున 

సునన్తిపొందును గదా. ఇటుల్ండగా నేను విశార్ంతిదినమున ఒక మనుషుయ్ని పూరణ్సవ్సథ్త గలవానిగా 

చేసినందుకు మీరు నామీద ఆగర్హపడుచునాన్రేమి? 

యోహాను 10:32 => యేసు తండిర్యొదద్నుండి అనేకమైన మంచి కిర్యలను మీకు చూపితిని; 

వాటిలో ఏ కిర్య నిమితత్ము ననున్ రాళల్తో కొటుట్దురని వారినడిగెను. 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

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

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 
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1 పేతురు 3:17 => దేవుని చితత్మాలాగునన్యెడల కీడుచేసి శర్మపడుటకంటె మేలుచేసి 

శర్మపడుటయే బహు మంచిది. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 9:5 => నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని చెపుప్ట సులభమా, లేచి నడువుమని చెపుప్ట 

సులభమా? 

మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మతత్యి 14:36 => వీరిని నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి; 

ముటిట్నవారందరును సవ్సథ్తనొందిరి. 

మారుక్ 6:56 => గార్మములలోను పటట్ణములలోను పలెల్టూళల్లోను ఆయన యెకక్డెకక్డ 

పర్వేశించెనో అకక్డి జనులు రోగులను సంత వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన వసత్రపుచెంగు మాతర్ము 

ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనుచుండిరి. ఆయనను ముటిట్నవారందరు సవ్సథ్తనొందిరి. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:8 => అతడు పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడై యెనన్డును నడువలేక 

కూరుచ్ండియుండువాడు. 

వచనము 13 
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వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు విదయ్లేని పామరులని గర్హించి 

ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

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

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

యిరిమ్యా 42:19 => యూదా శేషులారా, ఐగుపుత్నకు వెళల్కూడదని యెహోవా మీకాజఞ్నిచిచ్నటుట్ 

నేడు నేను మీకు సాక్షయ్మిచిచ్తినని మీరే నిశచ్యముగా తెలిసికొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 42:20 => మన దేవుడైన యెహోవాకు మా నిమితత్ము పార్రథ్నచేసి మన దేవుడైన 

యెహోవా చెపుప్నదంతయు మాకు తెలియజెపిప్నయెడల మేమాలాగు చేయుదుమని చెపుప్చు మిముమ్ను 

మీరే మోసపుచుచ్కొనుచునాన్రు. 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

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

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

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. 

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

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

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

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

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

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

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

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

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

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

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

రెండవ కీరత్నయందు వార్యబడియునన్ది. 

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

లేపుటనుబటిట్ దావీదునకు అనుగర్హించిన పవితర్మైన వరములను మీకనుగర్హింతును, అవి 

నమమ్కములైనవని చెపెప్ను. 

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

చెపుప్చునాన్డు. 

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

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

లేపినవాడు కుళుల్పటట్లేదు. 

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

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

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

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:40 => పర్వకత్ల గర్ంథమందు చెపప్బడినది మీమీదికి రాకుండ 

చూచుకొనుడి; అదేమనగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

మతత్యి 27:64 => కాబటిట్ మూడవ దినమువరకు సమాధిని భదర్ముచేయ నాజాఞ్పించుము; వాని 

శిషుయ్లు వచిచ్ వానిని ఎతుత్కొనిపోయి ఆయన మృతులలోనుండి లేచెనని పర్జలతో చెపుప్దురేమో; 

అపుప్డు మొదటి వంచనకంటె కడపటి వంచన మరి చెడడ్దై యుండునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:65 => అందుకు పిలాతు కావలివారునాన్రుగదా మీరు వెళి ల్ మీచేతనైనంతమటుట్కు 

సమాధిని భదర్ము చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:66 => వారు వెళి ల్ కావలివారిని కూడ ఉంచుకొని, రాతికి ముదర్వేసి సమాధిని భదర్ము 

చేసిరి. 

మతత్యి 28:11 => వారు వెళుల్చుండగా కావలివారిలో కొందరు పటట్ణములోనికి వచిచ్ జరిగిన 

సంగతులనిన్టిని పర్ధానయాజకులతో చెపిప్రి. 

మతత్యి 28:12 => కాబటిట్ వారు పెదద్లతో కూడివచిచ్ ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల దర్వయ్మిచిచ్ 
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మతత్యి 28:13 => మేము నిదర్పోవుచుండగా అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళవచిచ్ అతనిని 

ఎతిత్కొనిపోయిరని మీరు చెపుప్డి; 

మతత్యి 28:14 => ఇది అధిపతి చెవినిబడినయెడల మేమతని సమమ్తిపరచి మీకేమియు 

తొందరకలుగకుండ చేతుమని చెపిప్రి. 

మతత్యి 28:15 => అపుప్డు వారు ఆ దర్వయ్ము తీసికొని తమకు బోధింపబడిన పర్కారము చేసిరి. ఈ 

మాట యూదులలో వాయ్పించి నేటివరకు పర్సిదధ్మైయునన్ది. 

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

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 20:6 => యెహోవా తన అభిషికుత్ని రకిష్ంచునని నాకిపుప్డు తెలియును రక్షణారథ్మైన తన 

దకిష్ణహసత్బలము చూపును తన పరిశుదాధ్కాశములోనుండి అతని కుతత్రమిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 109:31 => దరిదుర్ని పార్ణమును విమరశ్కు లోపరచువారి చేతిలోనుండి అతని 

రకిష్ంచుటకై యెహోవా అతని కుడిపర్కక్ను నిలుచుచునాన్డు. 

జెకరాయ్ 9:14 => యెహోవా వారికి పైగా పర్తయ్క్షమగును, ఆయన బాణములు మెరుపువలె 

విడువబడును, పర్భువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్నుండి వచుచ్ గొపప్ 

సుడిగాలితో బయలుదేరును. 

మతత్యి 9:5 => నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని చెపుప్ట సులభమా, లేచి నడువుమని చెపుప్ట 

సులభమా? 

మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 
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మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మతత్యి 14:36 => వీరిని నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి; 

ముటిట్నవారందరును సవ్సథ్తనొందిరి. 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 27:35 => వారు ఆయనను సిలువవేసిన పిమమ్ట చీటుల్వేసి ఆయన వసత్రములు పంచుకొనిరి. 

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  

లూకా 18:37 => వారు నజరేయుడైన యేసు ఈ మారగ్మున వెళుల్చునాన్డని వానితో చెపిప్రి. 

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

మహిమపరచును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:7 => వారు పేతురును యోహానును మధయ్ను నిలువబెటిట్ మీరు ఏ 

బలముచేత ఏ నామమునుబటిట్ దీనిని చేసితిరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:14 => సవ్సథ్త పొందిన ఆ మనుషుయ్డు వారితో కూడ నిలిచియుండుట 

చూచి యేమియు ఎదురు చెపప్లేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

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

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34 => పేతురు ఐనెయా, యేసుకీర్సుత్ నినున్ సవ్సథ్పరచుచునాన్డు, నీవు 

లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:8 => అందుకు నేను పర్భువా, నీవెవడవని అడిగినపుప్డు ఆయన నేను 

నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 

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

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

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

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

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

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

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

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

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

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  
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యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

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

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

వచనము 14 

సవ్సథ్త పొందిన ఆ మనుషుయ్డు వారితో కూడ నిలిచియుండుట చూచి యేమియు ఎదురు 

చెపప్లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 118:22 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

కీరత్నలు 118:23 => అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము 

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మతత్యి 21:45 => పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయన చెపిప్న ఉపమానములను విని, 

తముమ్నుగూరిచ్యే చెపెప్నని గర్హించి 

మారుక్ 12:10 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిరాకరించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను 
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మారుక్ 12:11 => ఇది పర్భువువలననే కలిగెను ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను లేఖనము 

మీరు చదువలేదా? అని అడుగగా 

మారుక్ 12:12 => తముమ్నుగూరిచ్ ఆ ఉపమానము చెపెప్నని వారు గర్హించి ఆయనను 

పటుట్కొనుటకు సమయము చూచుచుండిరి గాని జనసమూహమునకు భయపడి ఆయనను 

విడిచిపోయిరి. 

లూకా 20:16 => అతడు వచిచ్ ఆ కాపులను సంహరించి తన దార్క్షతోటను ఇతరులకు ఇచుచ్నని 

ఆయన చెపప్గా వారు విని అటుల్ కాకపోవునుగాకనిరి. 

లూకా 20:17 => ఆయన వారిని చూచి ఆలాగైతే ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను అని వార్యబడిన మాట ఏమిటి? 

లూకా 20:18 => ఈ రాతిమీద పడు పర్తివాడును తునకలైపోవును; గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలిచేయుననెను. 

1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 

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

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

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

యెషయా 58:2 => తమ దేవుని నాయ్యవిధిని విడువక నీతిని అనుసరించువారైనటుట్ అనుదినము 

వారు నాయొదద్ విచారణ చేయుచు నా మారగ్ములను తెలిసికొన నిచఛ్ కనుపరచుదురు తమకు 

నాయ్యమైన తీరుప్లు తీరచ్వలెనని వారడుగుదురు దేవుడు తమకు పర్తయ్కుష్డు కావలెనని 

యిచఛ్యింతురు.  

యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  

యెహెజేక్లు 2:7 => అయినను ఆ జనులకు భయపడకుము, వారి మాటలకును భయపడకుము. 

వారు తిరుగుబాటు చేయువారు వారికి భయపడకుము. 

యెహెజేక్లు 3:7 => అయితే ఇశార్యేలీయులందరు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై, నేను 

చెపిప్న మాటల నాలకింపనొలల్క యునాన్రు గనుక నీ మాటలు విననొలల్రు. 

యెహెజేక్లు 3:8 => ఇదిగో వారి ముఖమువలెనే నీ ముఖమును కఠినమైనదిగా నేను చేసెదను, వారి 

నుదురు వలెనే నీ నుదురును కఠినమైనదిగా చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 3:9 => నీ నుదురు చెకుముకి రాతికంటె కఠినముగా ఉండు వజర్మువలె చేసెదను; 

వారికి భయపడకుము, వారందరు తిరుగుబాటు చేయువారైనను వారిని చూచి జడియకుము. 

యెహెజేక్లు 3:10 => మరియు నరపుతుర్డా, చెవియొగిగ్ నేను నీతో చెపుప్మాటలనిన్టిని చెవులార 

విని నీ మనసుస్లో ఉంచుకొని 
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యెహెజేక్లు 3:11 => బయలుదేరి చెరలోనునన్ నీ జనులయొదద్కు పోయి యీ మాటలు 

పర్కటింపుము, వారు వినినను వినకపోయినను పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని 

చెపుప్మని ఆయన నాతో సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 33:8 => దురామ్రుగ్డా, నీవు నిశచ్యముగా మరణము నొందుదువు అని దురామ్రుగ్నికి 

నేను సెలవియయ్గా, అతడు తన దురామ్రగ్తను విడిచి జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి నా మాట 

తెలియజేయనియెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని అతని 

పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్ విచారణ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 

2 కొరిందీయులకు 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

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

అధైరయ్పడము. 
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జెకరాయ్ 3:9 => యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి చూడుడి, ఆ రాతికి ఏడు 

నేతర్ములునన్వి, దాని చెకక్డపు పని చేయువాడను నేను. ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్; మరియు ఒక దినములోగానే నేను ఈ దేశము యొకక్ దోషమును పరిహరింతును; 

జెకరాయ్ 4:6 => అపుప్డతడు నాతో ఇటల్నెను జెరుబాబ్బెలునకు పర్తయ్క్షమగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే; 

శకిత్చేతనైనను బలముచేతనైననుకాక నా ఆతమ్చేతనే ఇది జరుగునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 4:7 => గొపప్ పరవ్తమా, జెరుబాబ్బెలును అడడ్గించుటకు నీవు ఏమాతర్పు దానవు? నీవు 

చదునుభూమి వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని జనులు కేకలువేయగా అతడు 

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:21 => పర్తి కటట్డమును ఆయనలో చకక్గా అమరచ్బడి, పర్భువునందు 

పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు వృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:22 => ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ్ మూలముగా దేవునికి నివాససథ్లమై 

యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

జెకరాయ్ 9:14 => యెహోవా వారికి పైగా పర్తయ్క్షమగును, ఆయన బాణములు మెరుపువలె 

విడువబడును, పర్భువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్నుండి వచుచ్ గొపప్ 

సుడిగాలితో బయలుదేరును. 
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జెకరాయ్ 11:13 => యెహోవా యెంతో అబుబ్రముగా వారు నాకేరప్రచిన కర్యధనమును కుమమ్రికి 

పారవేయుమని నాకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా నేను ఆ ముపప్ది తులముల వెండిని తీసికొని యెహోవా 

మందిరములో కుమమ్రికి పారవేసితిని. 

లూకా 20:17 => ఆయన వారిని చూచి ఆలాగైతే ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను అని వార్యబడిన మాట ఏమిటి? 

యోహాను 7:15 => యూదులు అందుకు ఆశచ్రయ్పడి చదువుకొనని ఇతనికి ఈ పాండితయ్మెటుల్ 

వచెచ్నని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

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

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 
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1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 3:11 => వేయబడినది తపప్, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ 

పునాది యేసు కీర్సేత్. 

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

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 

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

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

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

వచనము 15 

అపుప్డు సభ వెలుపలికి పొండని వారికాజాఞ్పించి తమలోతాము ఆలోచన చేసి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

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

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళి ల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

Page  of 547 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

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

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

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

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

1 కొరిందీయులకు 3:11 => వేయబడినది తపప్, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ 

పునాది యేసు కీర్సేత్. 

1 తిమోతి 2:5 => దేవుడొకక్డే, దేవునికిని నరులకును మధయ్వరిత్యు ఒకక్డే; ఆయన కీర్సుత్యేసను 

నరుడు. 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

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

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

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

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 
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ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:5 => ఆ కాలమున ఆకాశము కిర్ందనుండు పర్తి జనములోనుండి వచిచ్న 

భకిత్గల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. 

ఆదికాండము 7:19 => ఆ పర్చండ జలములు భూమిమీద అతయ్ధికముగా పర్బలినందున 

ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ గొపప్ పరవ్తములనిన్యు మునిగిపోయెను. 

యోబు 41:11 => నేను తిరిగి ఇయయ్వలసి యుండునటుల్ నాకెవడైనను ఏమైనను ఇచెచ్నా? 

ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద నునన్దంతయు నాదే గదా  

కీరత్నలు 45:17 => తరములనిన్టను నీ నామము జాఞ్పకముండునటుల్ నేను చేయుదును కావున 

జనములు సరవ్కాలము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు. 

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. 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

లేవీయకాండము 16:17 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు అతడు లోపలికి 

పోవునపుప్డు అతడు తన నిమితత్మును తన యింటివారి నిమితత్మును ఇశార్యేలీయుల సమసత్ 

సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి బయటికి వచుచ్వరకు ఏ మనుషుయ్డును పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో ఉండరాదు. 
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సంఖాయ్కాండము 35:32 => మరియు ఆశర్యపురమునకు పారిపోయినవాడు యాజకుడు 

మృతినొందక మునుపు సవ్దేశమందు నివసించునటుల్ వానిచేత విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపకూడదు. 

కీరత్నలు 3:8 => రక్షణ యెహోవాది నీ పర్జలమీదికి నీ ఆశీరావ్దము వచుచ్నుగాక. (సెలా.) 

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

యెషయా 43:11 => నేను నేనే యెహోవాను, నేను తపప్ వేరొక రక్ష కుడు లేడు. 

హోషేయ 13:4 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నది మొదలుకొని యెహోవానగు నేనే మీ 

దేవుడను; ననున్ తపప్ నీవు ఏ దేవునిని ఎరుగవు, నేను తపప్ రక్షకుడును లేడు. 

యోనా 2:9 => కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి నేను నీకు బలులనరిప్ంతును, నేను మొర్కుక్కొనిన 

మొర్కుక్బళల్ను చెలిల్ంపక మానను. యెహోవాయొదద్నే రక్షణ దొరకును అని పార్రిథ్ంచెను. 

మారుక్ 6:56 => గార్మములలోను పటట్ణములలోను పలెల్టూళల్లోను ఆయన యెకక్డెకక్డ 

పర్వేశించెనో అకక్డి జనులు రోగులను సంత వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన వసత్రపుచెంగు మాతర్ము 

ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనుచుండిరి. ఆయనను ముటిట్నవారందరు సవ్సథ్తనొందిరి. 

మారుక్ 12:10 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిరాకరించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

యోహాను 4:42 => మామటుట్కు మేము విని, యీయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలిసికొని 

నముమ్చునాన్మనిరి. 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

యోహాను 7:15 => యూదులు అందుకు ఆశచ్రయ్పడి చదువుకొనని ఇతనికి ఈ పాండితయ్మెటుల్ 

వచెచ్నని చెపుప్కొనిరి. 
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యోహాను 8:24 => కాగా మీ పాపములలోనే యుండి మీరు చనిపోవుదురని మీతో చెపిప్తిని. నేను 

ఆయననని మీరు విశవ్సించనియెడల మీరు మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురని వారితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:23 => అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగాద్నము చొపుప్న 

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

2 కొరిందీయులకు 11:4 => ఏలయనగా వచిచ్నవాడెవడైనను మేము పర్కటింపని మరియొక 

యేసును పర్కటించినను, లేక మీరు పొందని మరియొక ఆతమ్ను మీరు పొందినను,మీరు 

అంగీకరింపని మరియొక సువారత్ మీరు అంగీకరించినను, మీరు వానినిగూరిచ్ సహించుట యుకత్మే. 

గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

హెబీర్యులకు 5:9 => మరియు ఆయన సంపూరణ్సిదిధ్ పొందినవాడై, మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మములో 

చేరిన పర్ధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి, 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 

1 పేతురు 2:4 => మనుషుయ్లచేత విసరిజ్ంపబడినను, దేవుని దృషిట్కి ఏరప్రచబడినదియు 

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 

1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

1 యోహాను 2:12 => చినన్పిలల్లారా, ఆయన నామముబటిట్ మీ పాపములు క్షమింపబడినవి గనుక 

మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 5:13 => ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగిన ధైరయ్మేదనగా, ఆయన చితాత్నుసారముగా 

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

వచనము 16 

ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని 

యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది జరుగలేదని చెపప్జాలము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:7 => అంతట అందరు విభార్ంతినొంది ఆశచ్రయ్పడి ఇదిగో 

మాటలాడుచునన్ వీరందరు గలిలయులు కారా?  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:8 => మనలో పర్తివాడు తాను పుటిట్న దేశపు భాషతో వీరు మాటలాడుట 

మనము వినుచునాన్మే; ఇదేమి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:12 => అందరు విభార్ంతినొంది యెటుతోచక యిదేమగునో అని ఒకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 4:18 => యేసు గలిలయ సముదర్తీరమున నడుచుచుండగా, పేతురనబడిన సీమోను అతని 

సహోదరుడైన అందెర్య అను ఇదద్రు సహోదరులు సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు 

జాలరులు. 

మతత్యి 4:19 => ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ 

జాలరులనుగాచేతునని వారితో చెపెప్ను; 

మతత్యి 4:20 => వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 4:21 => ఆయన అకక్డనుండి వెళి ల్ జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన 

యోహాను అను మరి యిదద్రు సహోదరులు తమ తండిర్యైన జెబెదయియొదద్ దోనెలో తమ వలలు 

బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను. 

మతత్యి 4:22 => వంటనే వారు తమ దోనెను తమ తండిర్ని విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 
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యోహాను 7:15 => యూదులు అందుకు ఆశచ్రయ్పడి చదువుకొనని ఇతనికి ఈ పాండితయ్మెటుల్ 

వచెచ్నని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 7:49 => అయితే ధరమ్శాసత్రమెరుగని యీ జనసమూహము శాపగర్సత్మైనదని వారితో 

అనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

మతత్యి 26:57 => యేసును పటుట్కొనినవారు పర్ధానయాజకుడైన కయపయొదద్కు ఆయనను 

తీసికొనిపోగా, అకక్డ శాసు త్ర్లును పెదద్లును కూడియుండిరి. 

మతత్యి 26:58 => పేతురు పర్ధానయాజకుని యింటి ముంగిటివరకు, ఆయనను దూరమునుండి 

వెంబడించి లోపలికి పోయి దీని అంతమేమవునో చూడవలెనని బంటౌర్తులతోకూడ కూరుచ్ండెను. 

మతత్యి 26:71 => అతడు నడవలోనికి వెళి ల్న తరువాత మరియొక చినన్ది అతనిని చూచి వీడును 

నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండెనని అకక్డి వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 26:73 => కొంతసేపైన తరువాత అకక్డ నిలిచియునన్వారు పేతురునొదద్కు వచిచ్ నిజమే, 

నీవును వారిలో ఒకడవే; నీ పలుకు నినున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 

లూకా 22:52 => అయితే యేసు ఈ మటుట్కు తాళుడని చెపిప్, వాని చెవి ముటిట్ బాగుచేసెను. 

లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

లూకా 22:54 => నేను అనుదినము మీచెంత దేవాలయములో ఉనన్పుప్డు మీరు ననున్ 

పటుట్కొనలేదు; అయితే ఇది మీ గడియయు అంధకార సంబంధమైన అధికారమును అనెను. 

లూకా 22:56 => అంతట కొందరు నడుముంగిట మంటవేసి చుటుట్ కూరుచ్ండినపుప్డు, పేతురును 

వారి మధయ్ను కూరుచ్ండెను. 

లూకా 22:57 => అపుప్డొక చినన్ది ఆ మంట వెలుతురులో అతడు కూరుచ్ండుట చూచి అతని 

తేరిచూచి వీడును అతనితో కూడ ఉండెనని చెపెప్ను. 

లూకా 22:58 => అందుకు పేతురు అమామ్యీ, నేనతని నెరుగననెను. 
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లూకా 22:59 => మరికొంతసేపటికి మరియొకడు అతని చూచి నీవును వారిలో ఒకడవనగా 

పేతురు ఓయీ, నేను కాననెను. 

లూకా 22:60 => ఇంచుమించు ఒక గడియయైన తరువాత మరియొకడు నిజముగా వీడును 

అతనితో కూడ ఉండెను, వీడు గలిలయుడని దృఢముగా చెపెప్ను. 

యోహాను 18:16 => పేతురు దావ్రమునొదద్ బయట నిలుచుండెను గనుక పర్ధానయాజకునికి 

నెళవైన ఆ శిషుయ్డు బయటికివచిచ్ దావ్రపాలకురాలితో మాటలాడి పేతురును లోపలికి 

తోడుకొనిపోయెను. 

యోహాను 18:17 => దావ్రమునొదద్ కావలియునన్ యొక చినన్ది పేతురుతో నీవును ఈ మనుషుయ్ని 

శిషుయ్లలో ఒకడవు కావా? అని చెపప్గా అతడు కాననెను. 

యోహాను 19:26 => యేసు తన తలిల్యు తాను పేర్మించిన శిషుయ్డును దగగ్ర నిలుచుండుట చూచి 

అమామ్, యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తలిల్తో చెపెప్ను, 

1 సమూయేలు 10:11 => పూరవ్ము అతని నెరిగినవారందరు అతడు పర్వకత్లతో కూడనుండి 

పర్కటించుట చూచి కీషు కుమారునికి సంభవించినదేమిటి? సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? అని 

ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనగా 

కీరత్నలు 71:7 => నేను అనేకులకు ఒక వింతగా ఉనాన్ను అయినను నాకు బలమైన ఆశర్యము 

నీవే. 

కీరత్నలు 118:23 => అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

యెషయా 32:4 => చంచలుల మనసుస్ జాఞ్నము గర్హించును నతిత్వారి నాలుక సప్షట్ముగా 

మాటలాడును. 
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యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యిరిమ్యా 1:8 => వారికి భయపడకుము, నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  

మతత్యి 10:26 => కాబటిట్ మీరు వారికి భయపడకుడి, మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు, 

రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

మతత్యి 13:54 => అందువలన వారాశచ్రయ్పడి ఈ జాఞ్నమును ఈ అదుభ్తములును 

ఇతనికెకక్డనుండి వచిచ్నవి? 

మారుక్ 6:2 => విశార్ంతిదినము వచిచ్నపుప్డు ఆయన సమాజమందిరములో బోధింప 

నారంభించెను. అనేకులు ఆయన బోధ విని ఆశచ్రయ్పడి ఈ సంగతులు ఇతనికి ఎకక్డనుండి వచెచ్ను? 

ఇతనికియయ్బడిన ఈ జాఞ్నమెటిట్ది? ఇతని చేతులవలన ఇటిట్ అదుభ్తములు చేయబడుచునన్వి? ఇదేమి? 

లూకా 12:4 => నా సేన్హితులైన మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 

మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి. 

యోహాను 7:26 => ఇదిగో ఈయన బహిరంగముగా మాటలాడుచునన్ను ఈయనను ఏమనరు; 

ఈయన కీర్సత్ని అధికారులు నిజముగా తెలిసికొనియుందురా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:3 => ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ 

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

1 కొరిందీయులకు 14:16 => లేనియెడల నీవు ఆతమ్తో సోత్తర్ము చేసినపుప్డు ఉపదేశము 

పొందనివాడు నీవు చెపుప్దానిని గర్హింపలేడు గనుక, నీవు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినపుప్డు ఆమేన  

అని వాడేలాగు పలుకును? 

2 కొరిందీయులకు 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 
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వచనము 17 

అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ నామమునుబటిట్ యే 

మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని చెపుప్కొనిరి. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:8 => వాడు దిగుగ్న లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు 

దేవుని సుత్తించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:9 => వాడు నడుచుచు దేవుని సుత్తించుట పర్జలందరు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10 => శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు 

కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:11 => వాడు పేతురును యోహానును పటుట్కొనియుండగా, పర్జలందరు 

విసమ్యమొంది సొలొమోనుదను మంటపములో ఉనన్ వారియొదద్కు గుంపుగా పరుగెతిత్వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:36 => ఈ సంగతులు నిరాకేష్పమైనవి గనుక మీరు శాంతము కలిగి 

ఏదియు ఆతురపడి చేయకుండుట అవశయ్కము. 

మతత్యి 14:36 => వీరిని నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి; 

ముటిట్నవారందరును సవ్సథ్తనొందిరి. 

మతత్యి 22:46 => ఎవడును మారుమాట చెపప్లేకపోయెను. మరియు ఆ దినమునుండి ఎవడును 

ఆయనను ఒక పర్శన్యు అడుగ తెగింపలేదు. 

మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మారుక్ 6:2 => విశార్ంతిదినము వచిచ్నపుప్డు ఆయన సమాజమందిరములో బోధింప 

నారంభించెను. అనేకులు ఆయన బోధ విని ఆశచ్రయ్పడి ఈ సంగతులు ఇతనికి ఎకక్డనుండి వచెచ్ను? 

ఇతనికియయ్బడిన ఈ జాఞ్నమెటిట్ది? ఇతని చేతులవలన ఇటిట్ అదుభ్తములు చేయబడుచునన్వి? ఇదేమి? 

యోహాను 9:19 => గుర్డిడ్వాడై పుటెట్నని మీరు చెపుప్ మీ కుమారుడు వీడేనా? ఆలాగైతే ఇపుప్డు 

వీడేలాగు చూచుచునాన్డని వారిని అడిగిరి. 

యోహాను 12:9 => కాబటిట్ యూదులలో సామానయ్జనులు ఆయన అకక్డ ఉనాన్డని తెలిసికొని, 

యేసును చూచుటకు మాతర్మే గాక మృతులలోనుండి ఆయన లేపిన లాజరునుకూడ చూడవచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10 => శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు 

కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 

వచనము 18 

అపుప్డు వారిని పిలిపించి మీరు యేసు నామమునుబటిట్ యెంతమాతర్మును మాటలాడకూడదు, 

బోధింపను కూడదని వారికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5 :34 => సమసత్ పర్జలవలన ఘనత నొందినవాడును 

ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడునైన గమలీయేలను ఒక పరిసయుయ్డు మహాసభలో లేచి ఈ మనుషుయ్లను 

కొంతసేపు వెలుపల ఉంచుడని ఆజాఞ్పించి వారితో ఇటల్నెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:35 => ఇశార్యేలీయులారా, యీ మనుషుయ్ల విషయమై మీరేమి 

చేయబోవుచునాన్రో జాగర్తత్ సుమండి. 

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 5:37 => వానికి తరువాత జనసంఖయ్ దినములలో గలిలయుడైన యూదా 

అను ఒకడు వచిచ్, పర్జలను తనతో కూడ తిరుగుబాటుచేయ పేర్రేపించెను; వాడుకూడ నశించెను, 

వానికి లోబడినవారందరును చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:38 => కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఈ మనుషుయ్లజోలికి పోక 

వారిని విడిచిపెటుట్డి. ఈ ఆలోచనయైనను ఈ కారయ్మైనను మనుషుయ్లవలన కలిగినదాయెనా అది 

వయ్రథ్మగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:41 => ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాతుర్లని 

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:30 => అంతట రాజును అధిపతియు బెరీన్కేయు వారితో కూడ 

కూరుచ్ండినవారును లేచి అవతలకు పోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:31 => ఈ మనుషుయ్డు మరణమునకైనను బంధకములకైనను 

తగినదేమియు చేయలేదని తమలోతాము మాటలాడుకొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:32 => అందుకు అగిర్పప్ ఈ మనుషుయ్డు కైసరు ఎదుట చెపుప్కొందునని 

అననియెడల ఇతనిని విడుదల చేయవచుచ్నని ఫేసుత్తో చెపెప్ను. 

లూకా 6:11 => అపుప్డు వారు వెఱిఱ్ కోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయుదమా అని 

యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి. 

వచనము 19 

అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని 

దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

యోహాను 12:18 => అందుచేత ఆయన ఆ సూచక కిర్య చేసెనని జనులు విని ఆయనను 

ఎదురొక్నబోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:9 => వాడు నడుచుచు దేవుని సుత్తించుట పర్జలందరు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10 => శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు 

కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 

దానియేలు 8:5 => నేను ఈ సంగతి ఆలోచించుచుండగా ఒక మేకపోతు పడమటనుండి వచిచ్, కాళుల్ 

నేల మోపకుండ భూమి యందంతట పరగులెతెత్ను; దాని రెండు కనున్ల మధయ్నొక పర్సిదధ్మైన 

కొముమ్ండెను. 

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

Page  of 561 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

మతత్యి 27:16 => ఆ కాలమందు బరబబ్ అను పర్సిదుధ్డైన యొక ఖయిదీ చెరసాలలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

లూకా 6:10 => వారినందరిని చుటుట్ కలయజూచి నీ చెయియ్ చాపుమని వానితో చెపెప్ను; వాడాలాగు 

చేయగానే వాని చెయియ్ బాగుపడెను. 

లూకా 6:11 => అపుప్డు వారు వెఱిఱ్ కోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయుదమా అని 

యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 8:19 => శకునగాండుర్ ఇది దైవశకిత్ అని ఫరోతో చెపిప్రి. అయితే యెహోవా 

చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారిమాట వినకపోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  

1 రాజులు 12:26 => ఈ జనులు యెరూషలేమునందునన్ యెహోవా మందిరమందు బలులు 

అరిప్ంచుటకు ఎకిక్పోవుచుండినయెడల ఈ జనుల హృదయము యూదారాజైన రెహబాము అను తమ 

యజమానుని తటుట్ తిరుగును; అపుప్డు వారు ననున్ చంపి యూదా రాజైన రెహబామునొదద్ మరల 

చేరుదురు; రాజయ్ము మరల దావీదు సంతతివారిదగును అని 

1 రాజులు 18:39 => అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 

యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 
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2 రాజులు 1:11 => మరల రాజు ఏబది మందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని 

యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచిచ్  దైవజనుడా , తవ్ రగా దిగిరమమ్ ని రాజు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 109:27 => నాకు సహాయము చేయుము నీ కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంపుము. 

మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 

మతత్యి 21:16 => వీరు చెపుప్చునన్ది వినుచునాన్వా? అని ఆయనను అడిగిరి. అందుకు యేసు 

వినుచునాన్ను; బాలురయొకక్యు చంటిపిలల్లయొకక్యు నోట సోత్తర్ము సిదిధ్ంపజేసితివి అను మాట 

మీరెనన్డును చదువలేదా? అని వారితో చెపిప్ 

లూకా 19:39 => ఆ సమూహములో ఉనన్ కొందరు పరిసయుయ్లు బోధకుడా, నీ శిషుయ్లను 

గదిద్ంపుమని ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 3:2 => అతడు రాతిర్యందు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు దేవునియొదద్నుండి 

వచిచ్న బోధకుడవని మేమెరుగుదుము; దేవుడతనికి తోడైయుంటేనే గాని నీవు చేయుచునన్ సూచక 

కిర్యలను ఎవడును చేయలేడని ఆయనతో చెపెప్ను 

యోహాను 12:19 => కావున పరిసయుయ్లు ఒకరితో ఒకరు మన పర్యతన్ములెటుల్ 

నిష పర్యోజనమైపోయినవో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయనవెంట పోయినదని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:14 => సవ్సథ్త పొందిన ఆ మనుషుయ్డు వారితో కూడ నిలిచియుండుట 

చూచి యేమియు ఎదురు చెపప్లేకపోయిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 

వచనము 20 

మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

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. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 
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రోమీయులకు 10:16 => అయినను అందరు సువారత్కు లోబడలేదు పర్భువా, మేము తెలియజేసిన 

సమాచారమెవడు నమెమ్ను అని యెషయా చెపుప్చునాన్డు గదా? 

రోమీయులకు 10:17 => కాగా వినుటవలన విశావ్సము కలుగును; వినుట కీర్సుత్ను గూరిచ్న 

మాటవలన కలుగును. 

రోమీయులకు 10:18 => అయినను నేను చెపుప్నదేమనగా, వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?వారి 

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:20 => నేనైతే మరియొకని పునాదిమీద కటట్కుండు నిమితత్ము ఆయననుగూరిచ్న 

సమాచారమెవరికి తెలియజేయబడలేదో వారు చూతురనియు, విననివారు గర్హింతురనియు, 

రోమీయులకు 15:21 => వార్యబడిన పర్కారము కీర్సుత్ నామమెరుగని చోటల్ను సువారత్ను 

పర్కటింపవలెనని మికిక్లి ఆశగలవాడనైయుండి ఆలాగున పర్కటించితిని. 

రోమీయులకు 15:22 => ఈ హేతువు చేతను మీయొదద్కు రాకుండ నాకు అనేక పరాయ్యములు 

ఆటంకము కలిగెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => అకక్డ మాతర్మే గాక పర్తి సథ్లమందును దేవునియెడల ఉనన్ మీ 

విశావ్సము వెలల్డాయెను గనుక, మేమేమియు చెపప్వలసిన అవశయ్ము లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:15 => అందుకొరకు యెహోవా కోపము అమజాయ్ మీద రగులుకొనెను. 

ఆయన అతనియొదద్కు పర్వకత్ను ఒకని పంపగా అతడు నీచేతిలోనుండి తమ జనులను విడిపింప 

శకిత్లేని దేవతలయొదద్ నీవెందుకు విచారణ చేయుదువని అమజాయ్తో ననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 

పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

యెషయా 30:8 => రాబోవు దినములలో చిరకాలమువరకు నితయ్ము సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ 

నీవు వెళి ల్ వారియెదుట పలకమీద దీని వార్సి గర్ంథములో లిఖింపుము  

యెషయా 30:9 => వారు తిరుగబడు జనులు అబదధ్మాడు పిలల్లు యెహోవా ధరమ్శాసత్రము 

విననొలల్ని పిలల్లు 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  
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యెషయా 30:11 => అడడ్ము రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని సంగతి 

మా యెదుట ఎతత్కుడి అని భవిషయ్ద  జాఞ్నులతో పలుకువారునై యునాన్రు.  

యిరిమ్యా 20:1 => యిరీమ్యా ఆ పర్వచనములను పలుకగా యెహోవా మందిరములో పెదద్ 

నాయకుడును ఇమేమ్రు కుమారుడునగు పషూరను యాజకుడు విని 

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

యిరిమ్యా 20:3 => మరునాడు పషూరు యిరీమ్యాను బొండలోనుండి విడిపింపగా యిరీమ్యా 

అతనితో ఇటల్నెను యెహోవా నీకు పషూరను పేరు పెటట్డు గాని మాగోరిమ్సాస్బీబ  అని నీకు పేరు 

పెటుట్ను. 

యిరిమ్యా 29:25 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 29:26 => వెఱిఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 

విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 

నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

యిరిమ్యా 29:27 => అనాతోతీయుడైన యిరీమ్యాను నీవేల గదిద్ంపకపోతివి? 

యిరిమ్యా 29:28 => అతడు తనున్ తాను మీకు పర్వకత్నుగా చేసికొనెనుగదా అదియుగాక 

దీరఘ్కాలము మీరు కాపురముందురు, నివసించుటకై యిండుల్ కటిట్ంచుకొనుడి, ఫలములు తినుటకై 

తోటలు నాటుడి, అని బబులోనులోనునన్ మాకు అతడు వరత్మానము పంపియునాన్డు,  

యిరిమ్యా 29:29 => అపుప్డు యాజకుడైన జెఫనాయ్ పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వినుచుండగా ఆ 

పతిర్కను చదివి వినిపించెను 

యిరిమ్యా 29:30 => అంతట యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 
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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 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

ఆమోసు 2:12 => అయితే నాజీరులకు మీరు దార్కాష్రసము తార్గించితిరి, పర్వచింపవదద్ని పర్వకత్లకు 

ఆజఞ్ ఇచిచ్తిరి. 

ఆమోసు 7:12 => మరియు అమజాయ్ ఆమోసుతో ఇటల్నెను దీరఘ్దరీశ్, తపిప్ంచుకొని యూదా 

దేశమునకు పారిపొముమ్; అచచ్టనే బతెత్ము సంపాదించుకొనుము అచచ్టనే నీ వారత్ పర్కటించుము; 

ఆమోసు 7:13 => బేతేలు, రాజుయొకక్ పర్తిషిఠ్తసథ్లము రాజధాని పటట్ణమైయునన్ందున నీవికను 

దానిలో నీ వారత్ పర్కటన చేయకూడదు. 

ఆమోసు 7:14 => అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను కాను, పర్వకత్ యొకక్ 

శిషుయ్డనైనను కాను, కాని పసుల కాపరినై మేడిపండుల్ ఏరుకొనువాడను. 

ఆమోసు 7:15 => నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా ననున్ పిలిచి నీవుపోయి నా 

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

ఆమోసు 7:16 => యెహోవా మాట ఆలకించుము ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ పర్వచింపకూడదనియు 

ఇసాస్కు సంతతివారినిగూరిచ్ మాట జారవిడువకూడదనియు నీవు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే. 
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ఆమోసు 7:17 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ భారయ్ పటట్ణమందు వేశయ్యగును, నీ 

కూమారులును కుమారెత్లును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, నీ భూమి నూలుచేత విభాగింపబడును, నీవు 

అపవితర్మైన దేశమందు చతుత్వు; అవశయ్ముగా ఇశార్యేలీయులు తమ దేశము విడిచి 

చెరగొనబడుదురు. 

మీకా 2:6 => మీరు దీని పర్వచింపవదద్ని వారు పర్కటన చేయుదురు. పర్వచింపనియెడల 

అవమానము కలుగక మానదు. 

మీకా 2:7 => యాకోబు సంతతివారని పేరు పెటట్బడిన వారలారా, యెహోవా దీరఘ్శాంతము 

తగిగ్పోయెనా? యీ కిర్యలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువానికి నా మాటలు 

కేష్మసాధనములు కావా? 

మతత్యి 27:64 => కాబటిట్ మూడవ దినమువరకు సమాధిని భదర్ముచేయ నాజాఞ్పించుము; వాని 

శిషుయ్లు వచిచ్ వానిని ఎతుత్కొనిపోయి ఆయన మృతులలోనుండి లేచెనని పర్జలతో చెపుప్దురేమో; 

అపుప్డు మొదటి వంచనకంటె కడపటి వంచన మరి చెడడ్దై యుండునని చెపిప్రి. 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

1 రాజులు 12:26 => ఈ జనులు యెరూషలేమునందునన్ యెహోవా మందిరమందు బలులు 

అరిప్ంచుటకు ఎకిక్పోవుచుండినయెడల ఈ జనుల హృదయము యూదారాజైన రెహబాము అను తమ 
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యజమానుని తటుట్ తిరుగును; అపుప్డు వారు ననున్ చంపి యూదా రాజైన రెహబామునొదద్ మరల 

చేరుదురు; రాజయ్ము మరల దావీదు సంతతివారిదగును అని 

2 రాజులు 1:11 => మరల రాజు ఏబది మందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని 

యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచిచ్  దైవజనుడా , తవ్ రగా దిగిరమమ్ ని రాజు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

నెహెమాయ్ 4:7 => సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయులును అమోమ్ నీయులును 

అషోడ్దీయులును, యెరూషలేము యొకక్ గోడలు కటట్బడెననియు, బీటలనిన్యు కపప్బడెననియు 

వినినపుప్డు 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 83:4 => వారు ఇశార్యేలను పేరు ఇకను జాఞ్పకము రాకపోవునటుల్ జనముగా నుండకుండ 

వారిని సంహరించుదము రండని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 29:27 => అనాతోతీయుడైన యిరీమ్యాను నీవేల గదిద్ంపకపోతివి? 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 
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యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

ఆమోసు 7:13 => బేతేలు, రాజుయొకక్ పర్తిషిఠ్తసథ్లము రాజధాని పటట్ణమైయునన్ందున నీవికను 

దానిలో నీ వారత్ పర్కటన చేయకూడదు. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

లూకా 11:52 => అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మీరు జాఞ్నమను తాళపుచెవిని ఎతిత్కొనిపోతిరి; 

మీరును లోపల పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని అడడ్గింతురని చెపెప్ను. 

యోహాను 3:2 => అతడు రాతిర్యందు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు దేవునియొదద్నుండి 

వచిచ్న బోధకుడవని మేమెరుగుదుము; దేవుడతనికి తోడైయుంటేనే గాని నీవు చేయుచునన్ సూచక 

కిర్యలను ఎవడును చేయలేడని ఆయనతో చెపెప్ను 

యోహాను 12:19 => కావున పరిసయుయ్లు ఒకరితో ఒకరు మన పర్యతన్ములెటుల్ 

నిష పర్యోజనమైపోయినవో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయనవెంట పోయినదని చెపుప్కొనిరి. 

వచనము 21 

పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, 

వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:20 => ఈ జీవమునుగూరిచ్న మాటలనిన్యు పర్జలతో చెపుప్డని వారితో 

అనెను. 
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లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

నెహెమాయ్ 4:7 => సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయులును అమోమ్ నీయులును 

అషోడ్దీయులును, యెరూషలేము యొకక్ గోడలు కటట్బడెననియు, బీటలనిన్యు కపప్బడెననియు 

వినినపుప్డు 

నెహెమాయ్ 6:19 => వారు నా యెదుట అతని గుణాతిశయములనుగూరిచ్ మాటలాడుచు వచిచ్రి, 

నేను చెపిప్న మాటలు ఆతనికి తెలియజేసిరి. ననున్ భయపెటుట్టకే టోబీయా పతిర్కలు పంపెను. 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 7:13 => బేతేలు, రాజుయొకక్ పర్తిషిఠ్తసథ్లము రాజధాని పటట్ణమైయునన్ందున నీవికను 

దానిలో నీ వారత్ పర్కటన చేయకూడదు. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 
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లూకా 9:49 => యోహాను ఏలినవాడా, యెవడో యొకడు నీ పేరట దయయ్ములను వెళల్గొటట్గా 

మేము చూచితివిు; వాడు మనలను వెంబడించువాడు కాడు గనుక వానిని ఆటంక పరచితిమని 

చెపెప్ను. 

లూకా 11:52 => అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మీరు జాఞ్నమను తాళపుచెవిని ఎతిత్కొనిపోతిరి; 

మీరును లోపల పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని అడడ్గింతురని చెపెప్ను. 

యోహాను 9:22 => వాని తలిదండుర్లు యూదులకు భయపడి ఆలాగు చెపిప్రి; ఎందుకనిన ఆయన 

కీర్సుత్ అని యెవరైనను ఒపుప్కొనినయెడల వానిని సమాజమందిరములోనుండి వెలివేతుమని 

యూదులు అంతకుమునుపు నిరణ్యించుకొని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

వచనము 22 

సవ్సథ్పరచుట అను ఆ సూచక కిర్య యెవని విషయములో చేయబడెనో వాడు నలువది ఏండల్కంటె 

ఎకుక్వ వయసుస్ గలవాడు. 

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 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

1 తిమోతి 2:3 => ఇది మంచిదియు మన రక్షకుడగు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలమైనదియునైయునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 
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నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

1 రాజులు 12:30 => దానువరకు ఈ రెంటిలో ఒకదానిని జనులు పూజించుటవలన రాజు చేసిన 

కారయ్ము పాపమునకు కారణమాయెను. 

1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 

2 రాజులు 16:15 => అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా ఈ 

పెదద్ బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిప్ంచు దహనబలులను, సాయంతర్మున అరిప్ంచు నైవేదయ్ములను 

రాజు చేయు దహనబలి నైవేదయ్ములను దేశపు జనులందరు అరిప్ంచు దహనబలి నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణలను దహించి, యే దహనబలి జరిగినను, ఏ బలిజరిగినను వాటి పశువుల రకత్మును 

దానిమీదనే పోర్కిష్ంపవలెను. అయితే ఈ యితత్డి బలిపీఠము దేవునియొదద్ నేను విచారణ 

చేయుటకుంచవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => అయితే అతడు సిథ్రపడిన తరువాత అతడు మనసుస్న గరివ్ంచి 

చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద ధూపము వేయుటకై యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి తన 

దేవుడైన యెహోవామీద దోర్హము చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => యాజకుడైన ఆజరాయ్యు అతనితోకూడ ధైరయ్వంతులైన యెహోవా 

యాజకులు ఎనుబది మందియు అతని వెంబడి లోపలికిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => వారు రాజైన ఉజిజ్యాను ఎదిరించి ఉజిజ్యా, యెహోవాకు 

ధూపము వేయుట ధూపము వేయుటకై పర్తిషిఠ్ంపబడిన అహరోను సంతతివారైన యాజకుల 
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పనియేగాని నీ పని కాదు; పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి పొముమ్, నీవు దోర్హము చేసియునాన్వు, 

దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఇది నీకు ఘనత కలుగజేయదని చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => ఉజిజ్యా ధూపము వేయుటకు ధూపారిత్నిచేత పటుట్కొని రౌదుర్డై, 

యాజకులమీద కోపము చూపెను. యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము పర్కక్నతడు ఉండగా 

యాజకులు చూచుచునేయునన్పుప్డు అతని నొసట కుషఠ్రోగము పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => పర్ధానయాజకుడైన అజరాయ్యును యాజకులందరును అతనివైపు 

చూడగా అతడు నొసట కుషఠ్ము గలవాడై యుండెను. గనుక వారు తడవుచేయక అకక్డనుండి అతనిని 

బయటికి వెళల్గొటిట్రి; యెహోవా తనున్ మొతెత్నని యెరిగి బయటికివెళుల్టకు తానును తవ్రపడెను. 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

హోషేయ 5:11 => ఎఫార్యిమీయులు మానవ పదధ్తినిబటిట్ పర్వరిత్ంప గోరువారు; వారికధిక శర్మ 

కలుగును, వారు శికిష్ంపబడి హింస నొందుదురు బాధింపబడుదురు. 

ఆమోసు 7:16 => యెహోవా మాట ఆలకించుము ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ పర్వచింపకూడదనియు 

ఇసాస్కు సంతతివారినిగూరిచ్ మాట జారవిడువకూడదనియు నీవు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే. 

మీకా 6:16 => ఏలయనగా మీరు ఒమీ నియమించిన కటట్డల నాచరించుచు, అహాబు ఇంటివారు 

చేసిన కిర్యలనిన్టి ననుసరించుచు వారి యోచనలనుబటిట్ నడుచుచునాన్రు గనుక నా జనులకు 

రావలసిన అవమానమును మీరు పొందగా మిముమ్ను భీతిపుటిట్ంచు జనులుగాను పటట్ణనివాసులను 

అపహాసాయ్సప్దముగాను చేయబోవుచునాన్ను. 

మతత్యి 22:21 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 
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హెబీర్యులకు 11:23 => మోషే పుటిట్నపుప్డు అతని తలిదండుర్లు ఆ శిశువు సుందరుడై యుండుట 

చూచి, విశావ్సమునుబటిట్ రాజాజఞ్కు భయపడక, మూడు మాసములు అతని దాచిపెటిట్రి. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

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 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:9 => ఎవడైనను చెవి గలవాడైతే వినునుగాక; 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 14:9 => మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో 

ఈలాగు చెపెప్ను ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, 

తన నొసటి యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 
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పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 14:12 => దేవుని ఆజఞ్లను యేసునుగూరిచ్న విశావ్సమును గైకొనుచునన్ పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ 

ఇందులో కనబడును. 

కీరత్నలు 58:1 => అధిపతులారా, మీరు నీతిననుసరించి మాటలాడుదురనన్ది నిజమా? నరులారా, 

మీరు నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్దురా? 

యోహాను 7:24 => వెలిచూపునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్క నాయ్యమైన తీరుప్ తీరుచ్డనెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:15 => బుదిధ్మంతులతో మాటలాడినటుల్ మీతో మాటలాడుచునాన్ను; నేను 

చెపుప్ సంగతిని మీరే ఆలోచించుడి 

యాకోబు 2:4 => మీ మనసుస్లలో భేదములు పెటుట్కొని మీరు దురాలోచనతో విమరశ్ 

చేసినవారగుదురు కారా? 

ఆదికాండము 27:8 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నా మాట విని నేను నీకు ఆజాఞ్పించినటుట్ చేయుము. 

సంఖాయ్కాండము 23:26 => బిలాము యెహోవా చెపిప్నదంతయు నేను చేయవలెనని నేను నీతో 

చెపప్లేదా? అని బాలాకుకు ఉతత్రమియయ్గా 

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

నాయ్యాధిపతులు 6:25 => మరియు ఆ రాతిర్యందే యెహోవా నీ తండిర్ కోడెను, అనగా ఏడేండల్ 

రెండవ యెదుద్ను తీసికొనివచిచ్, నీ తండిర్కటిట్న బయలుయొకక్ బలిపీఠమును పడగొటిట్, దానికి 

పైగానునన్ దేవతాసత్ంభమును నరికివేసి 

Page  of 577 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

1 సమూయేలు 22:17 => యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు 

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

1 రాజులు 13:19 => అతడు తిరిగి అతనితోకూడ మరలిపోయి అతని యింట అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనెను. 

2 రాజులు 16:16 => కాగా యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు ఆజఞ్ చొపుప్న అంతయు చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుటకు అతని తలిల్ అతనికి నేరుప్చు వచెచ్ను 

గనుక అతడును అహాబు సంతతివారి మారగ్ములందు నడచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

పర్సంగి 8:5 => ధరమ్ము నాచరించువారికి కీడేమియు సంభవింపదు; సమయము వచుచ్ననియు 

నాయ్యము జరుగుననియు జాఞ్నులు మనసుస్న తెలిసికొందురు. 

యిరిమ్యా 13:15 => చెవియొగిగ్ వినుడి; యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు, గరవ్పడకుడి. 

యిరిమ్యా 26:12 => అపుప్డు యిరీమ్యా అధిపతులందరితోను జనులందరితోను ఈ మాట 

చెపెప్ను ఈ మందిరమునకు విరోధముగాను ఈ పటట్ణమునకు విరోధముగాను మీరు వినిన 

మాటలనిన్టిని పర్కటించుటకు యెహోవాయే ననున్ పంపియునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  

యెహెజేక్లు 37:7 => ఆయన నాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము నేను పర్వచించుచుండగా గడగడమను ధవ్ని 

యొకటి పుటెట్ను; అపుప్డు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొనెను. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 
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వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళి ల్రి. 

మతత్యి 10:26 => కాబటిట్ మీరు వారికి భయపడకుడి, మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు, 

రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మారుక్ 12:17 => అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో 

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 6:11 => అపుప్డు వారు వెఱిఱ్ కోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయుదమా అని 

యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి. 

లూకా 9:49 => యోహాను ఏలినవాడా, యెవడో యొకడు నీ పేరట దయయ్ములను వెళల్గొటట్గా 

మేము చూచితివిు; వాడు మనలను వెంబడించువాడు కాడు గనుక వానిని ఆటంక పరచితిమని 

చెపెప్ను. 
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లూకా 20:25 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:2 => అపుప్డు పండెర్ండుగురు అపొసత్లులు తమయొదద్కు శిషుయ్ల 

సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాకయ్ము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెటుట్ట 

యుకత్ముకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:32 => మరియు పర్వకత్ల ఆతమ్లు పర్వకత్ల సావ్ధీనములో ఉనన్వి.  

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:28 => అటుల్ మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును 

కలుగుననుటకు సూచనయైయునన్ది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే. 

హెబీర్యులకు 11:35 => సతరీలు మృతులైన తమవారిని పునరుతాథ్నమువలన మరల పొందిరి. 

కొందరైతే మరి శేర్షఠ్మైన పునరుతాథ్నము పొందగోరి విడుదల పొందనొలల్క యాతనపెటట్బడిరి. 
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1 పేతురు 3:6 => ఆ పర్కారము శారా అబార్హామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి 

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 

వచనము 23 

వారు విడుదలనొంది తమ సవ్జనుల యొదద్కు వచిచ్, పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న 

మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:16 => పౌలు ఏథెనుస్లో వారికొరకు కనిపెటుట్కొనియుండగా, ఆ 

పటట్ణము విగర్హములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆతమ్ పరితాపము పటట్లేకపోయెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:38 => అందుకు బిలాము ఇదిగో నీయొదద్కు వచిచ్తిని; అయిన నేమి? ఏదైనను 

చెపుప్టకు నాకు శకిత్ కలదా? దేవుడు నా నోట పలికించు మాటయే పలికెదనని బాలాకుతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 23:20 => ఇదిగో దీవించుమని నాకు సెలవాయెను ఆయన దీవించెను; నేను దాని 

మారచ్లేను.  

2 సమూయేలు 23:2 => యెహోవా ఆతమ్ నా దావ్రా పలుకుచునాన్డు ఆయన వాకుక్ నా నోట 

ఉనన్ది.  
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యోబు 32:18 => నా మనసుస్నిండ మాటలునన్వి నా అంతరంగముననునన్ ఆతమ్ ననున్ 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

యోబు 32:19 => నా మనసుస్ తెరువబడని దార్కాష్రసపు తితిత్వలె నునన్ది కొర్తత్ తితుత్లవలె అది 

పగిలిపోవుటకు సిదధ్ముగా నునన్ది. 

యోబు 32:20 => నేను మాటలాడి ఆయాసము తీరుచ్కొనెదను నా పెదవులు తెరచి నేను 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 1:7 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను బాలుడననవదుద్; నేను నినున్ 

పంపువారందరియొదద్కు నీవు పోవలెను, నీకాజాఞ్పించిన సంగతులనిన్యు చెపప్వలెను. 

యిరిమ్యా 1:17 => కాబటిట్ నీవు నడుముకటుట్కొని నిలువబడి నేను నీకాజాఞ్పించునదంతయు వారికి 

పర్కటన చేయుము; భయపడకుము లేదా నేను వారి యెదుట నీకు భయము పుటిట్ంతును. 

యిరిమ్యా 1:18 => యూదా రాజులయొదద్కు గాని పర్ధానులయొదద్కు గాని యాజకులయొదద్కు గాని 

దేశనివాసులయొదద్కు గాని, యీ దేశమంతటిలో నీవెకక్డికి పోయినను, పార్కారముగల 

పటట్ణముగాను ఇనుపసత్ంభముగాను ఇతత్డి గోడలుగాను నీవుండునటుల్ ఈ దినమున నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 1:19 => వారు నీతో యుదధ్ముచేతురు గాని నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు 

తోడైయునన్ందున వారు నీపైని విజయము పొందజాలరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 4:19 => నా కడుపు, నా కడుపు, నా అంతరంగములో నాకెంతో వేదనగానునన్ది; నా 

గుండె నరములు, నా గుండె కొటుట్కొనుచునన్ది, తాళలేను; నా పార్ణమా, బాకానాదము 

వినబడుచునన్ది గదా, యుదధ్ఘోష నీకు వినబడుచునన్ది గదా? 

యిరిమ్యా 6:11 => కావున నేను యెహోవా కోర్ధముతో నిండియునాన్ను, దానిని అణచుకొని 

అణచుకొని నేను విసికియునాన్ను, ఒకడు తపప్కుండ వీధిలోనునన్ పసిపిలల్లమీదను యౌవనుల 

గుంపుమీదను దాని కుమమ్రింపవలసి వచెచ్ను, భారాయ్ భరత్లును వయసుస్ మీరినవారును వృదుధ్లును 

పటుట్కొనబడెదరు. 
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యిరిమ్యా 20:9 => ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన నామమునుబటిట్ పర్కటింపను, అని 

నేననుకొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె మండుచు నా యెముకలలోనే 

మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్ యోరిచ్ విసికియునాన్ను, చెపప్క మానలేదు. 

యెహెజేక్లు 3:11 => బయలుదేరి చెరలోనునన్ నీ జనులయొదద్కు పోయి యీ మాటలు 

పర్కటింపుము, వారు వినినను వినకపోయినను పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని 

చెపుప్మని ఆయన నాతో సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 3:14 => ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడుకొనిపోగా నా మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా 

వాయ్కులపడుచు కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు, యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 3:15 => నేను కెబారు నది దగగ్ర తేలాబీబు అను సథ్లమందు కాపురముండు 

చెరపటట్బడినవారియొదద్కు వచిచ్, వారు కూరుచ్నన్ సథ్లమందు కూరుచ్ండి యేమియు చెపప్కయు 

కదలకయు నునన్వాడనై యేడు దినములు వారి మధయ్ నుంటిని. 

యెహెజేక్లు 3:16 => ఆ యేడు దినములు జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 3:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు కావలిగా నేను నినున్ నియమించియునాన్ను, 

కాబటిట్ నీవు నా నోటిమాట ఆలకించి నేను చెపిప్నదానినిబటిట్ వారిని హెచచ్రిక చేయుము. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 
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పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:16 => నేను సువారత్ను పర్కటించుచునన్ను నాకు అతిశయ కారణము లేదు. 

సువారత్ను పర్కటింపవలసిన భారము నామీద మోపబడియునన్ది. అయోయ్, నేను సువారత్ను 

పర్కటింపకపోయినయెడల నాకు శర్మ. 

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:15 => నీవు కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సకల 

మనుషుయ్లయెదుట ఆయనకు సాకిష్వైయుందువు. 

లూకా 1:2 => ఆరంభమునుండి కనున్లార చూచి వాకయ్సేవకులైనవారు మనకు అపప్గించిన 

పర్కారము మనమధయ్ను నెరవేరిన కారయ్ములనుగూరిచ్ వివరముగ వార్యుటకు అనేకులు 

పూనుకొనాన్రు 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 23:26 => బిలాము యెహోవా చెపిప్నదంతయు నేను చేయవలెనని నేను నీతో 

చెపప్లేదా? అని బాలాకుకు ఉతత్రమియయ్గా 

యోబు 4:2 => ఎవడైన ఈ సంగతి యెతిత్ నీతో మాటలాడినయెడల నీకు వయ్సనము కలుగునా? 

అయితే వాదింపక ఎవడు ఊరకొనగలడు? 

కీరత్నలు 30:12 => నీవు నా గోనెపటట్ విడిపించి, సంతోషవసత్రము ననున్ ధరింపజేసియునాన్వు 

యెహోవా నా దేవా, నితయ్ము నేను నినున్ సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 39:2 => నేను ఏమియు మాటలాడక మౌనినైతిని కేష్మమును గూరిచ్యైనను పలుకక నేను 

మౌనముగా నుంటిని అయినను నా విచారము అధికమాయెను.  

కీరత్నలు 119:13 => నీ నోట నీవు సెలవిచిచ్న నాయ్యవిధులనిన్టిని నా పెదవులతో వివరించుదును. 

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 

యెషయా 1:2 => యెహోవా మాటలాడుచునాన్డు ఆకాశమా, ఆలకించుము; భూమీ, 

చెవియొగుగ్ము. నేను పిలల్లను పెంచి గొపప్వారినిగా చేసితిని వారు నామీద తిరుగబడియునాన్రు.  

యెషయా 8:11 => ఈ జనులమారగ్మున నడువకూడదని యెహోవా బహు బలముగా నాతో 

చెపిప్యునాన్డు; ననున్ గదిద్ంచి యీ మాట సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 13:15 => చెవియొగిగ్ వినుడి; యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు, గరవ్పడకుడి. 

ఆమోసు 3:8 => సింహము గరిజ్ంచెను, భయపడనివాడెవడు? పర్భువైన యెహోవా ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు, పర్వచింపకుండువాడెవడు? 

ఆమోసు 7:15 => నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా ననున్ పిలిచి నీవుపోయి నా 

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

మారుక్ 4:22 => రహసయ్మేదైనను తేటపరచబడకపోదు; బయలుపరచబడుటకే గాని యేదియు 

మరుగు చేయబడలేదు 
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మారుక్ 12:17 => అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో 

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 20:25 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 9:4 => పగలునన్ంతవరకు ననున్ పంపినవాని కిర్యలు మనము చేయుచుండవలెను; 

రాతిర్ వచుచ్చునన్ది, అపుప్డెవడును పనిచేయలేడు. 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:32 => మరియు పర్వకత్ల ఆతమ్లు పర్వకత్ల సావ్ధీనములో ఉనన్వి.  

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 యోహాను 1:3 => మాతో కూడ మీకును సహవాసము కలుగునటుల్ మేము చూచినదానిని 

వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచునాన్ము. మన సహవాసమైతే తండిర్తో కూడను ఆయన 

కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్తో కూడను ఉనన్ది. 

Page  of 587 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

1 యోహాను 3:9 => దేవుని మూలముగా పుటిట్న పర్తివానిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనుక 

వాడు పాపము చేయడు; వాడు దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడు గనుక పాపము చేయజాలడు. 

పర్కటన 1:2 => అతడు దేవుని వాకయ్మునుగూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ సాక్షయ్మునుగూరిచ్యు తాను 

చూచినంతమటుట్కు సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

పర్కటన 6:1 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా ఆ 

నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుమువంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

వచనము 24 

వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని 

సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

మతత్యి 21:46 => ఆయనను పటుట్కొన సమయము చూచుచుండిరి గాని జనులందరు ఆయనను 

పర్వకత్యని యెంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి. 

మతత్యి 26:5 => అయితే పర్జలలో అలల్రి కలుగకుండునటుల్ పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 19 :47 => ఆయన పర్తిదినమును దేవాలయములో బోధించుచునన్పుప్డు , 

పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును పర్జలలో పర్ధానులును ఆయనను నాశనముచేయ జూచుచుండిరి 

గాని 
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లూకా 19:48 => పర్జలందరు ఆయన వాకయ్మును వినుటకు ఆయనను హతుత్కొనియుండిరి గనుక 

ఏమి చేయవలెనో వారికి తోచలేదు. 

లూకా 20:6 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపిప్నయెడల పర్జలందరు మనలను రాళల్తో 

కొటుట్దురు; ఏలయనగా యోహాను పర్వకత్ అని అందరును రూఢిగా నముమ్చునాన్రని తమలో తాము 

ఆలోచించుకొని 

లూకా 20:19 => పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును తముమ్నుగూరిచ్ ఈ ఉపమానము ఆయన 

చెపెప్నని గర్హించి, ఆ గడియలోనే ఆయనను బలాతాక్రముగా పటుట్కొన సమయము చూచిరి గాని 

జనులకు భయపడిరి. 

లూకా 22:2 => పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును పర్జలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు 

చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7 => వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును 

చీలమండలును బలము పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:8 => వాడు దిగుగ్న లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు 

దేవుని సుత్తించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:9 => వాడు నడుచుచు దేవుని సుత్తించుట పర్జలందరు చూచి 

మతత్యి 9:33 => దయయ్ము వెళల్గొటట్బడిన తరువాత ఆ మూగవాడు మాటలాడగా 

జనసమూహములు ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలులో ఈలాగు ఎనన్డును కనబడలేదని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

లూకా 5:26 => అందరును విసమ్యమొంది నేడు గొపప్ వింతలు చూచితిమని దేవుని 

మహిమపరచుచు భయముతో నిండుకొనిరి. 
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లూకా 13:17 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు ఆయన నెదిరించిన వారందరు సిగుగ్పడిరి; 

అయితే జనసమూహమంతయు ఆయన చేసిన ఘనకారయ్ములనిన్టిని చూచి సంతోషించెను. 

యోహాను 12:18 => అందుచేత ఆయన ఆ సూచక కిర్య చేసెనని జనులు విని ఆయనను 

ఎదురొక్నబోయిరి. 

యోహాను 12:19 => కావున పరిసయుయ్లు ఒకరితో ఒకరు మన పర్యతన్ములెటుల్ 

నిష పర్యోజనమైపోయినవో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయనవెంట పోయినదని చెపుప్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 7:16 => అతని చూచి అరణయ్మందు ననున్ సేవించుటకై నా పర్జలను పోనిమమ్ని 

ఆజాఞ్పించుటకు గాను హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా ననున్ నీయొదద్కు పంపెను. నీవు ఇదివరకు 

వినకపోతివి. 

మతత్యి 9:8 => జనులు అది చూచి భయపడి, మనుషుయ్లకిటిట్ అధికారమిచిచ్న దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మతత్యి 14:5 => అతడు ఇతని చంపగోరెను గాని జనసమూహము ఇతనిని పర్వకత్యని 

యెంచినందున వారికి భయపడెను. 

మారుక్ 2:12 => తక్షణమే వాడు లేచి, పరుపెతిత్కొని, వారందరియెదుట నడచిపోయెను గనుక, 

వారందరు విభార్ంతినొంది మనమీలాటి కారయ్ములను ఎనన్డును చూడలేదని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

లూకా 18:43 => వెంటనే వాడు చూపుపొంది దేవుని మహిమపరచుచు ఆయనను వెంబడించెను. 

పర్జలందరు అది చూచి దేవుని సోత్తర్ము చేసిరి. 

యోహాను 9:3 => యేసు వీడైనను వీని కనన్వారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని కిర్యలు 

వీనియందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకే వీడు గుర్డిడ్వాడుగా పుటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10 => శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు 

కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:14 => సవ్సథ్త పొందిన ఆ మనుషుయ్డు వారితో కూడ నిలిచియుండుట 

చూచి యేమియు ఎదురు చెపప్లేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:35 => ఉదయమైనపుప్డు నాయ్యాధిపతులు ఆ మనుషుయ్లను 

విడుదలచేయుమని చెపుప్టకు బంటులను పంపిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

వచనము 25 

అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:2 => పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుషుయ్డు 

మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళుల్వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు 

పర్తిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ ఉంచుచు వచిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:33 => అకక్డ పక్షవాయువు కలిగి యెనిమిది ఏండల్నుండి మంచము 

పటిట్యుండిన ఐనెయ అను ఒక మనుషుయ్ని చూచి, 

మతత్యి 9:20 => ఆ సమయమున, ఇదిగో పండెర్ండు సంవతస్రములనుండి రకత్సార్వ రోగముగల 

యొక సతరీ 

లూకా 13:11 => పదునెనిమిది ఏండల్నుండి బలహీనపరచు దయయ్ము పటిట్న యొక సతరీ అచచ్ట 

నుండెను. ఆమె నడుము వంగిపోయి యెంతమాతర్మును చకక్గా నిలువబడలేకుండెను. 

యోహాను 5:5 => అకక్డ ముపప్ది యెనిమిది ఏండల్నుండి వాయ్ధిగల యొక మనుషుయ్డుండెను. 

యోహాను 9:1 => ఆయన మారగ్మున పోవుచుండగా పుటుట్ గుర్డిడ్యైన యొక మనుషుయ్డు కనబడెను. 

మారుక్ 5:25 => పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వ రోగము కలిగిన యొక సతరీ యుండెను. ఆమె అనేక 

వైదుయ్లచేత ఎనోన్ తిపప్లుపడి 

మారుక్ 9:21 => అపుప్డాయన ఇది వీనికి సంభవించి యెంతకాలమైనదని వాని తండిర్నడుగగా 

అతడు బాలయ్మునుండియే; 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 8:43 => ఆయన వసత్రపుచెంగు ముటెట్ను, వెంటనే ఆమె రకత్సార్వము నిలిచిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10 => శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు 

కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 

వచనము 26 

పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని 

నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 
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బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:44 => విశవ్సించిన వారందరు ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు 

సమషిట్గా ఉంచుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:12 => ఇటుల్ ఆలోచించుకొని అతడు మారుక్ అను మారుపేరు గల 

యోహాను తలిల్యైన మరియ యింటికి వచెచ్ను; అకక్డ అనేకులుకూడి పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:40 => వారు చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి వచిచ్ లూదియ యింటికి 

వెళి ల్రి; అకక్డి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 

కీరత్నలు 42:4 => జనసమూహముతో పండుగచేయుచునన్ సమూహముతో నేను వెళి ల్న సంగతిని 

సంతోషముకలిగి సోత్తర్ములు చెలిల్ంచుచు నేను దేవుని మందిరమునకు వారిని నడిపించిన సంగతిని 

జాఞ్పకము చేసికొనగా నా పార్ణము నాలో కరగిపోవుచునన్ది.  

కీరత్నలు 119:63 => నీయందు భయభకుత్లు గలవారందరికిని నీ ఉపదేశములను 

అనుసరించువారికిని నేను చెలికాడను. 
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సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

2 కొరిందీయులకు 6:15 => కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి 

పాలెకక్డిది? 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

2 సమూయేలు 16:20 => అబా ష్లోము అహీతోపెలుతో మనము చేయవలసిన పని ఏదో 

తెలిసికొనుటకై ఆలోచన చేతము రముమ్ అనగా 

యోహాను 18:18 => అపుప్డు చలివేయుచునన్ందున దాసులును బంటౌర్తులును మంటవేసి చలి 

కాచుకొనుచు నిలుచుండగా పేతురును వారితో నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:26 => అతడు యెరూషలేములోనికి వచిచ్ శిషుయ్లతో కలిసికొనుటకు 

యతన్ముచేసెను గాని, అతడు శిషుయ్డని నమమ్క అందరును అతనికి భయపడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:14 => మరియు సహోదరులైన వారిలో ఎకుక్వమంది నా బంధకముల 

మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు 

మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 

వచనము 27 

ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

కీరత్నలు 55:16 => అయితే నేను దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్కొందును యెహోవా ననున్ రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 55:17 => సాయంకాలమున ఉదయమున మధాయ్హన్మున నేను ధాయ్నించుచు 

మొఱఱ్పెటుట్కొందును ఆయన నా పార్రథ్న నాలకించును 

కీరత్నలు 55:18 => నా శతుర్వులు అనేకులైయునాన్రు అయినను వారు నామీదికి రాకుండునటుల్ 

సమాధానము కలుగజేసి ఆయన నా పార్ణమును విమోచించియునాన్డు.  

కీరత్నలు 62:5 => నా పార్ణమా, దేవుని నముమ్కొని మౌనముగా నుండుము ఆయనవలననే నాకు 

నిరీక్షణ కలుగుచునన్ది.  

కీరత్నలు 62:6 => ఆయనే నా ఆశర్యదురగ్ము నా రక్షణాధారము నా ఎతత్యిన కోట ఆయనే, నేను 

కదలింపబడను. 

కీరత్నలు 62:7 => నా రక్షణకు నా మహిమకు దేవుడే ఆధారము. నా బలమైన ఆశర్యదురగ్ము నా 

యాశర్యము దేవునియందేయునన్ది. 

కీరత్నలు 62:8 => జనులారా, యెలల్పుప్డు ఆయనయందు నమిమ్కయుంచుడి ఆయన సనిన్ధిని మీ 

హృదయములు కుమమ్రించుడి దేవుడు మనకు ఆశర్యము.(సెలా.) 
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కీరత్నలు 69:29 => నేను బాధపడినవాడనై వాయ్కులపడుచునాన్ను దేవా, నీ రక్షణ ననున్ ఉదధ్రించును 

గాక.  

కీరత్నలు 69:30 => కీరత్నలతో నేను దేవుని నామమును సుత్తించెదను కృతజఞ్తాసుత్తులతో 

నేనాయనను ఘనపరచెదను  

కీరత్నలు 109:29 => నా విరోధులు అవమానము ధరించుకొందురు గాక తమ సిగుగ్నే 

నిలువుటంగీవలె కపుప్కొందురు గాక 

కీరత్నలు 109:30 => నా నోటితో నేను యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు మెండుగా చెలిల్ంచెదను 

అనేకుల మధయ్ను నేనాయనను సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 109:31 => దరిదుర్ని పార్ణమును విమరశ్కు లోపరచువారి చేతిలోనుండి అతని 

రకిష్ంచుటకై యెహోవా అతని కుడిపర్కక్ను నిలుచుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 20:13 => యెహోవాను కీరిత్ంచుడి, యెహోవాను సుత్తించుడి, దుషుట్లచేతిలోనుండి 

దరిదుర్ని పార్ణమును ఆయనే విడిపించుచునాన్డు. 

లూకా 6:11 => అపుప్డు వారు వెఱిఱ్ కోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయుదమా అని 

యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి. 

లూకా 6:12 => ఆ దినములయందు ఆయన పార్రథ్న చేయుటకు కొండకు వెళి ల్, దేవుని 

పార్రిథ్ంచుటయందు రాతిర్ గడిపెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 
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చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 1:11 => అందువలన అనేకుల పార్రథ్న దావ్రా, మాకు కలిగిన కృపావరము 

కొరకు అనేకులచేత మా విషయమై కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపబడును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:16 => ఎలల్పుప్డును సంతోషముగా ఉండుడి; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:17 => యెడతెగక పార్రథ్న చేయుడి; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:18 => పర్తి విషయమునందును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఈలాగు 

చేయుట యేసుకీర్సుత్నందు మీ విషయములో దేవుని చితత్ము. 

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 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను 

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

2 రాజులు 19:19 => యెహోవా మా దేవా; లోకమందునన్ సమసత్ జనులు నీవే నిజముగా 

అదివ్తీయ దేవుడవైన యెహోవావని తెలిసికొనునటుల్గా అతనిచేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

నెహెమాయ్ 9:6 => నీవే, అదివ్తీయుడవైన యెహోవా, నీవే ఆకాశమును మహాకాశములను వాటి 

సైనయ్మును, భూమిని దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముదర్ములను వాటిలో ఉండునది అంతటిని 

సృజించి వాటిననిన్టిని కాపాడువాడవు. ఆకాశ సైనయ్మంతయు నీకే నమసాక్రము చేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 146:5 => ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యెహోవామీద 

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 
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యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

యిరిమ్యా 10:10 => యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము 

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 

యిరిమ్యా 10:12 => ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను, తన జాఞ్నముచేత 

పర్పంచమును సాథ్పించెను, తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను. 

యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

ఆదికాండము 2:1 => ఆకాశమును భూమియు వాటిలోనునన్ సమసత్ సమూహమును సంపూరిత్ 

చేయబడెను. 

ఆదికాండము 24:45 => నేను నా హృదయములో అటుల్ అనుకొనుట చాలింపకముందే రిబాక్ 

భుజముమీద తన కడవను పెటుట్కొనివచిచ్ ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి నీళుల్ చేదుకొని వచెచ్ను; అపుప్డు 

నాకు దాహమిమమ్ని నేనామెను అడుగగా 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:12 => యెహోవా ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును నీ రాజయ్ ఘనతకొరకు 

ఒక నగరును కటిట్ంచుటకు తగిన జాఞ్నమును తెలివియుగల బుదిధ్మంతుడైన కుమారుని రాజైన 

దావీదునకు దయచేసిన, భూమాయ్కాశములకు సృషిట్కరత్యగు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సుత్తినొందునుగాక. 
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నెహెమాయ్ 4:9 => మేము మా దేవునికి పార్రథ్నచేసి, వారి భయముచేత రాతిర్ంబగళుల్ కావలి 

యుంచితివిు. 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

కీరత్నలు 11:3 => పునాదులు పాడైపోగా నీతిమంతులేమి చేయగలరు? 

కీరత్నలు 124:8 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవా నామమువలననే మనకు 

సహాయము కలుగుచునన్ది. 

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

హోషేయ 6:9 => బందిపోటు దొంగలు పొంచియుండునటుల్ యాజకులు పొంచియుండి షెకెము 

మారగ్ములో నరహతయ్ చేసెదరు; వారు ఘోరమైన కాముకతవ్ము జరిగించువారై యునాన్రు, 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళి ల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:24 => జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

రోమీయులకు 15:6 => కీర్సుత్యేసు చితత్పర్కారము ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసినవారై 

యుండునటుల్ ఓరుప్నకును ఆదరణకును కరత్యగు దేవుడు మీకు అనుగర్హించును గాక. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

వచనము 28 

వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసునకు విరోధముగా హేరోదును 

పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

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 

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 
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కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

2 సమూయేలు 22:44 => నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి జనులకు 

అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 38:19 => నా శతుర్వులు చురుకైనవారును బలవంతులునైయునాన్రు నిరే హ్తుకముగా ననున్ 

దేవ్షించువారు అనేకులు. 

కీరత్నలు 56:2 => అనేకులు గరివ్ంచి నాతో పోరాడుచునాన్రు దినమెలల్ నాకొరకు పొంచియునన్వారు 

ననున్ మింగవలెనని యునాన్రు 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 83:2 => నీ శతుర్వులు అలల్రిచేయుచునాన్రు నినున్ దేవ్షించువారు తల యెతిత్యునాన్రు. 

కీరత్నలు 93:3 => వరదలు ఎలుగెతెత్ను యెహోవా, వరదలు ఎలుగెతెత్ను వరదలు తమ అలలను 

హోరెతుత్నటుల్ చేయుచునన్వి 

యెషయా 7:7 => అయితే పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ మాట నిలువదు, 

జరుగదు. 

దానియేలు 11:14 => ఆ కాలములయందు అనేకులు దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము చేయుటకు 

కూడివచెచ్దరు. నీ జనములోని బందిపోటు దొంగలు దరశ్నమును రుజువుపరచునటుల్ కూడుదురు 

గాని నిలువలేక కూలుదురు. 
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హోషేయ 7:15 => నేను వారికి బుదిధ్నేరిప్ వారిని బలపరచినను వారు నామీద దుర యోచనలు 

చేయుదురు. 

నహూము 1:9 => యెహోవానుగూరిచ్ మీ దురాలోచన యేమి? బాధ రెండవమారు రాకుండ ఆయన 

బొతిత్గా దానిని నివారణ చేయును. 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మారుక్ 14:1 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ, అనగా పులియని రొటెట్లపండుగ 

వచెచ్ను. అపుప్డు పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును మాయోపాయముచేత ఆయననేలాగు పటుట్కొని 

చంపుదుమా యని ఆలోచించుకొనుచుండిరి గాని 

మారుక్ 15:1 => ఉదయము కాగానే పర్ధానయాజకులును పెదద్లును శాసు త్ర్లును మహాసభ 

వారందరును కలిసి ఆలోచన చేసి, యేసును బంధించి తీసికొనిపోయి పిలాతునకు అపప్గించిరి. 

లూకా 9:22 => మనుషయ్కుమారుడు బహు శర్మలు పొంది, పెదద్ల చేతను పర్ధానయాజకుల చేతను 

శాసు త్ర్ల చేతను విసరిజ్ంపబడి, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట అగతయ్మని చెపెప్ను. 

లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

లూకా 22:66 => ఉదయము కాగానే పర్జల పెదద్లును పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును సభకూడి, 

ఆయనను తమ మహా సభలోనికి తీసికొనిపోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:5 => మరియు అనయ్జనులును యూదులును తమ అధికారులతో కలిసి 

వారిమీద పడి వారిని అవమానపరచి రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరు ణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 
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2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడడ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

వచనము 29 

పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

కీరత్నలు 83:2 => నీ శతుర్వులు అలల్రిచేయుచునాన్రు నినున్ దేవ్షించువారు తల యెతిత్యునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:3 => నీ పర్జలమీద వారు కపటోపాయములు పనున్చునాన్రు నీ మరుగుజొచిచ్న 

వారిమీద ఆలోచన చేయుచునాన్రు 

కీరత్నలు 83:4 => వారు ఇశార్యేలను పేరు ఇకను జాఞ్పకము రాకపోవునటుల్ జనముగా నుండకుండ 

వారిని సంహరించుదము రండని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:5 => ఏకమనసుస్తో వారు ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా నిబంధన 

చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:6 => గుడారపువాసులైన ఎదోమీయులును ఇషామ్యేలీయులును మోయాబీయులును 

హగీర్యీలును 

కీరత్నలు 83:7 => గెబలువారును అమోమ్నీయులును అమాలేకీయులును ఫిలిషీత్యులును తూరు 

నివాసులును నీకు విరోధముగా నిబంధన చేసికొనియునాన్రు.  

కీరత్నలు 83:8 => అషూష్రు దేశసుథ్లు వారితో కలిసియునాన్రు లోతు వంశసుథ్లకు వారు సహాయము 

చేయుచునాన్రు.(సెలా.) 

యోవేలు 3:9 => అనయ్జనులకు ఈ సమాచారము పర్కటన చేయుడి యుదధ్ము పర్తిషిఠ్ంచుడి, 

బలాఢుయ్లను రేపుడి, యోధులందరు సిదధ్పడి రావలెను. 

యోవేలు 3:10 => మీ కఱుఱ్లు చెడగొటిట్ ఖడగ్ములు చేయుడి, మీ పోటకతుత్లు చెడగొటిట్ ఈటెలు 

చేయుడి; బలహీనుడు నేను బలాఢుయ్డను అనుకొనవలెను. 

యోవేలు 3:11 => చుటుట్పటల్నునన్ అనయ్జనులారా, తవ్రపడి రండి; సమకూడి రండి. యెహోవా, నీ 

పరాకర్మశాలురను ఇకక్డికి తోడుకొని రముమ్. 
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యోవేలు 3:12 => నలుదికుక్లనునన్ అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను యెహోషాపాతు లోయలో 

ఆసీనుడనగుదును; అనయ్జనులు లేచి అచచ్టికి రావలెను 

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

యోవేలు 3:14 => తీరుప్ తీరుచ్ లోయలో రావలసిన యెహోవా దినము వచేచ్యునన్ది; తీరుప్కై 

జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడియునాన్రు. 

పర్కటన 17:12 => నీవు చూచిన ఆ పది కొముమ్లు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజయ్మును 

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

పర్కటన 17:13 => వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు 

అపప్గింతురు. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

పర్కటన 19:17 => మరియు ఒక దూత సూరయ్బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషుఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 
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పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

లేవీయకాండము 3:2 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 

యెహోషువ 9:2 => వారు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు 

కూడివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:11 => అపుప్డు వారు రాజకుమారుని బయటికి తోడుకొనివచిచ్, 

అతనిమీద కిరీటముంచి, ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; 

యెహోయాదాయును అతని కుమారులును అతనిని అభిషేకించి రాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 
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ఎజార్ 6:6 => కావున రాజైన దరాయ్వేషు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నది యవతల అధికారియైన తతెత్నై 

అను నీవును, షెతరోబ్జన్యి అను నీవును నది యవతల మీతోకూడ నునన్ అపరెస్కాయులును 

యూదుల జోలికి పోక 

కీరత్నలు 59:3 => నా పార్ణము తీయవలెనని వారు పొంచియునాన్రు యెహోవా, నా దోషమునుబటిట్ 

కాదు నా పాపమునుబటిట్కాదు ఊరకయే బలవంతులు నాపైని పోగుబడియునాన్రు. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

యిరిమ్యా 5:5 => ఘనులైనవారియొదద్కు పోయెదను వారితో మాటలాడెదను, వారు యెహోవా 

మారగ్మును, తమ దేవుని నాయ్యవిధిని ఎరిగినవారై యుందురుగదా అని నేననుకొంటిని. అయితే 

ఒకడును తపప్కుండ వారు కాడిని విరిచినవారుగాను కటల్ను తెంపుకొనినవారుగాను ఉనాన్రు. 

దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 
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2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడడ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

వచనము 30 

రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను 

మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ 

వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

లూకా 22:1 => పసాక్ అనబడిన పులియని రొటెట్ల పండుగ సమీపించెను. 

లూకా 23:1 => అంతట వారందరును లేచి ఆయనను పిలాతు నొదద్కు తీసికొనిపోయి 

లూకా 23:8 => హేరోదు యేసును చూచి మికిక్లి సంతోషించెను. ఆయననుగూరిచ్ చాల సంగతులు 

వినన్ందున ఆయన ఏదైనను ఒక సూచక కిర్య చేయగా చూడ నిరీకిష్ంచి, బహుకాలమునుండి 

ఆయనను చూడగోరెను. 

లూకా 23:9 => ఆయనను చూచినపుప్డు చాల పర్శన్లు వేసినను ఆయన అతనికి ఉతత్రమేమియు 

ఇయయ్లేదు. 

లూకా 23:10 => పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును నిలువబడి ఆయనమీద తీక్షణముగా నేరము 

మోపిరి. 

లూకా 23:11 => హేరోదు తన సైనికులతో కలిసి, ఆయనను తృణీకరించి అపహసించి, ఆయనకు 

పర్శసత్మైన వసత్రము తొడిగించి పిలాతు నొదద్కు మరల పంపెను. 

లూకా 23:12 => అంతకు ముందు హేరోదును పిలాతును ఒకనికొకడు శతుర్వులై యుండి ఆ 

దినముననే యొకనికొకడు మితుర్లైరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

యోబు 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

ఎవడును పుటట్నేరడు. 

యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

యోబు 25:4 => నరుడు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు ఎటుల్ కాగలడు? సతరీకి పుటిట్నవాడు ఆయన 

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 
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కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

యోహాను 10:36 => తండిర్ పర్తిషఠ్చేసి యీ లోకములోనికి పంపినవానితో నీవు దేవదూషణ 

చేయుచునాన్వని చెపుప్దురా? 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 2:14 => అపుప్డతడు లేచి, రాతిర్వేళ శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళి ల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

లూకా 13:31 => ఆ గడియలోనే కొందరు పరిసయుయ్లు వచిచ్ నీవికక్డనుండి బయలుదేరి పొముమ్; 

హేరోదు నినున్ చంపగోరుచునాన్డని ఆయనతో చెపప్గా 
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లూకా 13:32 => ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళి ల్, ఆ నకక్తో ఈలాగు చెపుప్డి ఇదిగో నేడును 

రేపును నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చు (రోగులను) సవ్సథ్పరచుచునుండి మూడవ దినమున పూరణ్సిదిధ్ 

పొందెదను. 

లూకా 13:33 => అయినను నేడు రేపు ఎలుల్ండి నా తోర్వను నేను పోవుచుండవలెను; పర్వకత్ 

యెరూషలేమునకు వెలుపల నశింప వలల్పడదు. 

లూకా 23:7 => ఆయన హేరోదు అధికారము కిర్ంద ఉనన్ పర్దేశపువాడని తెలిసికొని హేరోదు 

నొదద్కు ఆయనను పంపెను. హేరోదు ఆ దినములలో యెరూషలేములో ఉండెను. 

లూకా 23:8 => హేరోదు యేసును చూచి మికిక్లి సంతోషించెను. ఆయననుగూరిచ్ చాల సంగతులు 

వినన్ందున ఆయన ఏదైనను ఒక సూచక కిర్య చేయగా చూడ నిరీకిష్ంచి, బహుకాలమునుండి 

ఆయనను చూడగోరెను. 

లూకా 23:9 => ఆయనను చూచినపుప్డు చాల పర్శన్లు వేసినను ఆయన అతనికి ఉతత్రమేమియు 

ఇయయ్లేదు. 

లూకా 23:10 => పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును నిలువబడి ఆయనమీద తీక్షణముగా నేరము 

మోపిరి. 

లూకా 23:11 => హేరోదు తన సైనికులతో కలిసి, ఆయనను తృణీకరించి అపహసించి, ఆయనకు 

పర్శసత్మైన వసత్రము తొడిగించి పిలాతు నొదద్కు మరల పంపెను. 

లూకా 23:12 => అంతకు ముందు హేరోదును పిలాతును ఒకనికొకడు శతుర్వులై యుండి ఆ 

దినముననే యొకనికొకడు మితుర్లైరి. 

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 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 
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మతత్యి 27:11 => యేసు అధిపతియెదుట నిలిచెను; అపుప్డు అధిపతి యూదుల రాజవు నీవేనా? 

అని ఆయననడుగగా యేసు అతని చూచి నీవనన్టే ట్ అనెను 

మతత్యి 27:12 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును ఆయనమీద నేరము మోపినపుప్డు ఆయన 

పర్తుయ్తత్రమేమియు ఇయయ్లేదు. 

మతత్యి 27:13 => కాబటిట్ పిలాతు నీమీద వీరెనిన్ నేరములు మోపుచునాన్రో నీవు వినలేదా? అని 

ఆయనను అడిగెను. 

మతత్యి 27:14 => అయితే ఆయన ఒక మాటకైనను అతనికి ఉతత్రమియయ్లేదు గనుక అధిపతి 

మికిక్లి ఆశచ్రయ్పడెను. 

మతత్యి 27:15 => జనులు కోరుకొనిన యొక ఖయిదీని పండుగలో విడుదలచేయుట అధిపతికి 

వాడుక. 

మతత్యి 27:16 => ఆ కాలమందు బరబబ్ అను పర్సిదుధ్డైన యొక ఖయిదీ చెరసాలలో ఉండెను. 

మతత్యి 27:17 => కాబటిట్ జనులు కూడి వచిచ్నపుప్డు పిలాతు నేనెవనిని  

మతత్యి 27:18 => విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రు? బరబబ్నా లేక కీర్సత్నబడిన 

యేసునా? అని వారిని అడిగెను. ఏలయనగా వారు అసూయచేత ఆయనను అపప్గించిరని అతడు 

ఎరిగియుండెను 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

మతత్యి 27:20 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, 

యేసును సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

మతత్యి 27:21 => అధిపతి ఈ యిదద్రిలో నేనెవనిని విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రని 

వారినడుగగా వారు బరబబ్నే అనిరి. 

మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 
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మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

మతత్యి 27:26 => అపుప్డతడు వారు కోరినటుట్ బరబబ్ను వారికి విడుదల చేసి, యేసును 

కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

మతత్యి 27:27 => అపుప్డు అధిపతియొకక్ సైనికులు యేసును అధికార మందిరములోనికి 

తీసికొనిపోయి, ఆయనయొదద్ సైనికులనందరిని సమకూరిచ్రి. 

మతత్యి 27:28 => వారు ఆయన వసత్రములు తీసివేసి, ఆయనకు ఎఱఱ్ని అంగీ తొడిగించి 

మతత్యి 27:29 => ముండల్ కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలకు పెటిట్, ఒక రెలుల్ ఆయన 

కుడిచేతిలోనుంచి, ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని యూదుల రాజా, నీకు శుభమని ఆయనను 

అపహసించి 

మతత్యి 27:30 => ఆయన మీద ఉమిమ్వేసి, ఆ రెలుల్ను తీసికొని దానితో ఆయనను తలమీద కొటిట్రి. 

మతత్యి 27:31 => ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయన మీదనునన్ ఆ అంగీని తీసివేసి 

ఆయన వసత్రములాయనకు తొడిగించి, సిలువ వేయుటకు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

మతత్యి 27:33 => వారు కపాలసథ్లమను అరథ్మిచుచ్ గొలొ గ్తా అనబడిన చోటికి వచిచ్ 

మతత్యి 27:34 => చేదు కలిపిన దార్కాష్రసమును ఆయనకు తార్గనిచిచ్రి గాని ఆయన దానిని రుచి 

చూచి తార్గనొలల్కపోయెను. 

మతత్యి 27:35 => వారు ఆయనను సిలువవేసిన పిమమ్ట చీటుల్వేసి ఆయన వసత్రములు పంచుకొనిరి. 

Page  of 612 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

మతత్యి 27:36 => అంతట వారకక్డ కూరుచ్ండి ఆయనకు కావలియుండిరి. 

మారుక్ 15:1 => ఉదయము కాగానే పర్ధానయాజకులును పెదద్లును శాసు త్ర్లును మహాసభ 

వారందరును కలిసి ఆలోచన చేసి, యేసును బంధించి తీసికొనిపోయి పిలాతునకు అపప్గించిరి. 

మారుక్ 15:2 => పిలాతు యూదుల రాజవు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా ఆయన నీవనన్టే ట్ అని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 15:3 => పర్ధానయాజకులు ఆయనమీద అనేకమైన నేరములు మోపగా 

మారుక్ 15:4 => పిలాతు ఆయనను చూచి మరల నీవు ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? నీ మీద వీరు 

ఎనెన్నిన్ నేరములు మోపుచునాన్రో చూడుమనెను. 

మారుక్ 15:5 => అయినను యేసు మరి ఏ ఉతత్రము చెపప్లేదు గనుక పిలాతు ఆశచ్రయ్పడెను. 

మారుక్ 15:6 => ఆ పండుగలో వారు కోరుకొనిన యొక ఖయిదీని పిలాతు విడిపించువాడు. 

మారుక్ 15:7 => అధికారులనెదిరించి, కలహములో నరహతయ్ చేసినవారితో కూడ 

బంధించబడియుండిన బరబబ్ అను ఒకడుండెను. 

మారుక్ 15:8 => జనులు గుంపుగా కూడివచిచ్, అతడు అదివరకు తమకు చేయుచువచిచ్న 

పర్కారము చేయవలెనని అడుగగా 

మారుక్ 15:9 => పర్ధానయాజకులు అసూయచేత యేసును అపప్గించిరని  

మారుక్ 15:10 => పిలాతు తెలిసికొని నేను యూదుల రాజును మీకు విడుదల చేయగోరుచునాన్రా? 

అని అడిగెను. 

మారుక్ 15:11 => అతడు బరబబ్ను తమకు విడుదల చేయవలెనని జనులు అడుగుకొనునటుల్ 

పర్ధానయాజకులు వారిని పేర్రేపించిరి. 

మారుక్ 15:12 => అందుకు పిలాతు అలాగైతే యూదుల రాజని మీరు చెపుప్వాని నేనేమి 

చేయుదునని మరల వారినడిగెను. 

మారుక్ 15:13 => వారు వానిని సిలువ వేయుమని మరల కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 15:14 => అందుకు పిలాతు ఎందుకు? అతడే చెడుకారయ్ము చేసెనని వారినడుగగా వారు 

వానిని సిలువ వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 
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మారుక్ 15:15 => పిలాతు జనసమూహమును సంతోషపెటుట్టకు మనసుస్ గలవాడై వారికి 

బరబబ్ను విడుదలచేసి యేసును కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

మారుక్ 15:16 => అంతట సైనికులు ఆయనను పేర్తోరయ్మను అధికారమందిరము లోపలికి 

తీసికొనిపోయి, సైనికులనందరిని సమకూరుచ్కొనిన తరువాత 

మారుక్ 15:17 => ఆయనకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి, ముండల్ కిరీటమును ఆయన తలమీద 

పెటిట్, 

మారుక్ 15:18 => యూదుల రాజా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనకు వందనము చేయసాగిరి. 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూ ల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

మారుక్ 15:20 => వారు ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయనమీద నునన్ ఊదారంగు వసత్రము 

తీసివేసి, ఆయన బటట్లాయనకు తొడిగించి, ఆయనను సిలువ వేయుటకు తీసికొనిపోయిరి. 

మారుక్ 15:21 => కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు పలెల్టూరినుండి వచిచ్ ఆ మారగ్మున 

పోవుచుండగా, ఆయన సిలువను మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

మారుక్ 15:22 => అతడు అలెకస్ందుర్నకును రూఫునకును తండిర్. వారు గొలొ గ్తా అనబడిన 

చోటునకు ఆయనను తీసికొనివచిచ్రి. గొలొ గ్తా అనగా కపాలసథ్లమని అరథ్ము. 

మారుక్ 15:23 => అంతట బోళము కలిపిన దార్కాష్రసము ఆయనకిచిచ్రి గాని ఆయన దాని 

పుచుచ్కొనలేదు. 

మారుక్ 15:24 => వారాయనను సిలువవేసి, ఆయన వసత్రముల భాగము ఎవనికి రావలెనో చీటుల్వేసి, 

వాటిని పంచుకొనిరి. 

మారుక్ 15:25 => ఆయనను సిలువ వేసినపుప్డు పగలు తొమిమ్ది గంటలాయెను. 

మారుక్ 15:26 => మరియు యూదుల రాజైన యేసు అని ఆయనమీద మోపబడిన నేరమును వార్సి 

పైగా నుంచిరి. 

మారుక్ 15:27 => మరియు కుడివైపున ఒకనిని ఎడమవైపున ఒకనిని 

మారుక్ 15:28 => ఇదద్రు బందిపోటు దొంగలను ఆయనతొకూడ సిలువ వేసిరి. 
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లూకా 18:31 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి ఇదిగో యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ పర్వకత్లచేత వార్యబడిన మాటలనిన్యు నెరవేరచ్బడును. 

లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

లూకా 18:33 => ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల 

లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 23:13 => అంతట పిలాతు పర్ధానయాజకులను అధికారులను పర్జలను పిలిపించి 

లూకా 23:14 => పర్జలు తిరుగబడునటుల్ చేయుచునాన్డని మీరీ మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తెచిచ్తిరే. 

ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమరిశ్ంపగా మీరితని మీద మోపిన నేరములలో ఒకక్టైనను నాకు 

కనబడలేదు 

లూకా 23:15 => హేరోదునకు కూడ కనబడలేదు. హేరోదు అతని మాయొదద్కు తిరిగి పంపెను 

గదా; ఇదిగో మరణమునకు తగినదేదియు ఇతడు చేయలేదు. 

లూకా 23:16 => కాబటిట్ నేనితనిని  

లూకా 23:17 => శికిష్ంచి విడుదలచేయుదునని వారితో చెపప్గా 

లూకా 23:18 => వారందరు వీనిని చంపివేసి మాకు బరబబ్ను విడుదలచేయుమని ఏకగీర్వముగా 

కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:19 => వీడు పటట్ణములో జరిగించిన యొక అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును 

చెరసాలలో వేయబడినవాడు. 

లూకా 23:20 => పిలాతు యేసును విడుదల చేయగోరి వారితో తిరిగి మాటలాడినను. 

లూకా 23:21 => వారు వీనిని సిలువ వేయుము సిలువ వేయుము అని కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:22 => మూడవమారు అతడు ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెను? ఇతనియందు 

మరణమునకు తగిన నేరమేమియు నాకు అగపడలేదు గనుక ఇతని శికిష్ంచి విడుదలచేతునని వారితో 

చెపెప్ను. 
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లూకా 23:23 => అయితే వారొకే పటుట్గా పెదద్ కేకలువేసి, వీనిని సిలువ వేయుమని అడుగగా వారి 

కేకలే గెలిచెను. 

లూకా 23:24 => కాగా వారడిగినటే ట్ జరుగవలెనని పిలాతు తీరుప్తీరిచ్ 

లూకా 23:25 => అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును చెరసాలలో వేయబడి యుండినవానిని 

వారడిగినటుట్ వారికి విడుదలచేసి, యేసును వారికిషట్ము వచిచ్నటుట్ చేయుటకు అపప్గించెను. 

లూకా 23:26 => వారాయనను తీసికొనిపోవుచుండగా పలెల్టూరినుండి వచుచ్చునన్ కురేనీయుడైన 

సీమోనను ఒకని పటుట్కొని, యేసువెంట సిలువను మోయుటకు అతనిమీద దానిని పెటిట్రి. 

లూకా 23:27 => గొపప్ జనసమూహమును, ఆయననుగూరిచ్ రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దుఃఖించుచునన్ 

చాలమంది సతరీలును ఆయనను వెంబడించిరి. 

లూకా 23:28 => యేసు వారివైపు తిరిగి యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నా నిమితత్ము ఏడవ్కుడి; మీ 

నిమితత్మును మీ పిలల్ల నిమితత్మును ఏడువ్డి. 

లూకా 23:29 => ఇదిగో గొడార్ండుర్ను కనని గరభ్ములును పాలియయ్ని సత్నములును 

ధనయ్ములైనవని చెపుప్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

లూకా 23:30 => అపుప్డు మామీద పడుడని పరవ్తములతోను, మముమ్ కపుప్డని కొండలతోను 

జనులు చెపప్సాగుదురు. 

లూకా 23:31 => వారు పచిచ్ మార్నుకే యీలాగు చేసినయెడల ఎండినదానికేమి చేయుదురో అని 

చెపెప్ను. 

లూకా 23:32 => మరి యిదద్రు ఆయనతో కూడ చంపబడుటకు తేబడిరి; వారు నేరము చేసినవారు. 

లూకా 23:33 => వారు కపాలమనబడిన సథ్లమునకు వచిచ్నపుప్డు అకక్డ కుడివైపున ఒకనిని 

ఎడమవైపున ఒకనిని ఆ నేరసుథ్లను ఆయనతో కూడ సిలువవేసిరి. 

లూకా 23:34 => యేసు తండీర్, వీరేమి చేయుచునాన్రో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని 

చెపెప్ను. వారు ఆయన వసత్రములు పంచుకొనుటకై చీటుల్వేసిరి. 

లూకా 23:35 => పర్జలు నిలువబడి చూచుచుండిరి; అధికారులును వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను; 

వీడు దేవుడేరప్రచుకొనిన కీర్సుత్ అయినయెడల తనున్తాను రకిష్ంచుకొనునని అపహసించిరి. 
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లూకా 23:36 => అంతట సైనికులు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ ఆయనకు చిరకనిచిచ్ 

లూకా 23:37 => నీవు యూదుల రాజువైతే నినున్ నీవే రకిష్ంచుకొనుమని ఆయనను అపహసించిరి. 

లూకా 23:38 => ఇతడు యూదుల రాజని పైవిలాసము కూడ ఆయనకు పైగా వార్యబడెను. 

యోహాను 19:1 => అపుప్డు పిలాతు యేసును పటుట్కొని ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ంచెను. 

యోహాను 19:2 => సైనికులు ముండల్తో కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలమీద పెటిట్ 

యోహాను 19:3 => ఊదారంగు వసత్రము ఆయనకు తొడిగించి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యూదుల 

రాజా, శుభమని చెపిప్ ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్రి. 

యోహాను 19:4 => పిలాతు మరల వెలుపలికి వచిచ్ ఇదిగో ఈయనయందు ఏ దోషమును నాకు 

కనబడలేదని మీకు తెలియునటుల్ ఈయనను మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచుచ్చునాన్నని వారితో 

అనెను. 

యోహాను 19:5 => ఆ ముండల్ కిరీటమును ఊదారంగు వసత్రమును ధరించినవాడై, యేసు వెలుపలికి 

రాగా, పిలాతు ఇదిగో ఈ మనుషుయ్డు అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 19:6 => పర్ధానయాజకులును బంటౌర్తులును ఆయనను చూచి సిలువ వేయుము సిలువ 

వేయుము అని కేకలువేయగా పిలాతు ఆయనయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు గనుక మీరే 

ఆయనను తీసికొనిపోయి సిలువ వేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 19:7 => అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని 

ఇతడు చెపుప్కొనెను గనుక ఆ నియమము చొపుప్న ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 

యోహాను 19:8 => పిలాతు ఆ మాట విని మరి యెకుక్వగా భయపడి, తిరిగి అధికారమందిరములో 

పర్వేశించి 

యోహాను 19:9 => నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని యేసును అడిగెను; అయితే యేసు అతనికి ఏ 

ఉతత్రము ఇయయ్లేదు 

యోహాను 19:10 => గనుక పిలాతు నాతో మాటలాడవా? నినున్ విడుదల చేయుటకు నాకు 

అధికారము కలదనియు, నినున్ సిలువ వేయుటకు నాకు అధికారము కలదనియు నీవెరుగవా? అని 

ఆయనతో అనెను. 
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యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 

యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 

యోహాను 19:14 => ఆ దినము పసాక్ను సిదధ్పరచు దినము; అపుప్డు ఉదయము ఆరు గంటలు 

కావచెచ్ను. అతడు ఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెపప్గా 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

యోహాను 19:16 => అపుప్డు సిలువ వేయబడుటకై అతడాయనను వారికి అపప్గించెను. 

యోహాను 19:17 => వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని 

కపాలసథ్లమను చోటికి వెళె ల్ను. హెబీర్ బాషలో దానికి గొలొ గ్తా అని పేరు. 

యోహాను 19:18 => అకక్డ ఈ వైపున ఒకనిని ఆ వైపున ఒకనిని మధయ్ను యేసును ఉంచి 

ఆయనతోకూడ ఇదద్రిని సిలువవేసిరి. 

యోహాను 19:19 => మరియు పిలాతు యూదులరాజైన నజరేయుడగు యేసు అను పైవిలాసము 

వార్యించి సిలువమీద పెటిట్ంచెను. 

యోహాను 19:20 => యేసు సిలువ వేయబడిన సథ్లము పటట్ణమునకు సమీపమైయుండెను, అది 

హెబీర్ గీర్కు రోమా భాషలలో వార్యబడెను గనుక యూదులలో అనేకులు దానిని చదివిరి. 

యోహాను 19:21 => నేను యూదుల రాజునని వాడు చెపిప్నటుట్ వార్యుము గాని యూదులరాజు 

అని వార్యవదద్ని యూదుల పర్ధానయాజకులు పిలాతుతో చెపప్గా 

యోహాను 19:22 => పిలాతు నేను వార్సినదేమో వార్సితిననెను. 
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యోహాను 19:23 => సైనికులు యేసును సిలువవేసిన తరువాత ఆయన వసత్రములు తీసికొని, 

యొకొక్కక్ సైనికునికి ఒకొక్క భాగము వచుచ్నటుల్ వాటిని నాలుగు భాగములు చేసిరి. ఆయన 

అంగీనికూడ తీసికొని, ఆ అంగీ కుటుట్లేక పైనుండి యావతుత్ నేయబడినది గనుక 

యోహాను 19:24 => వారు దానిని చింపక అది ఎవనికి వచుచ్నో అని దానికోసరము చీటుల్ 

వేయుదమని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. వారు నా వసత్రములను తమలో పంచుకొని నా అంగీ 

కోసరము చీటుల్ వేసిరి అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను; ఇందుకే సైనికులు ఈలాగు చేసిరి. 

యోహాను 19:34 => సైనికులలో ఒకడు ఈటెతో ఆయన పర్కక్ను పొడిచెను, వెంటనే రకత్మును 

నీళుల్ను కారెను. 

యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

జెకరాయ్ 11:7 => కాబటిట్ నేను సౌందరయ్మనునటిట్యు బంధకమనునటిట్యు రెండు 

కఱఱ్లుచేతపటుట్కొని వధకేరప్డిన గొఱఱ్లను ముఖయ్ముగా వాటిలో మికిక్లి బలహీనమైన వాటిని మేపుచు 

వచిచ్తిని. 

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

మతత్యి 20:18 => ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; అకక్డ మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసు త్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి 
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మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

మతత్యి 21:28 => మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు 

మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

మతత్యి 26:59 => పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని 

ఆయనకు విరోధముగా అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 

మతత్యి 26:60 => అబదధ్సాకుష్లనేకులు వచిచ్నను సాక్షయ్మేమియు దొరకలేదు. 

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

మతత్యి 26:62 => పర్ధానయాజకుడు లేచి నీవు ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? వీరు నీమీద 

పలుకుచునన్ సాక్షయ్మేమని అడుగగా యేసు ఊరకుండెను. 

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 
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మతత్యి 26:65 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రము చింపుకొని--వీడు దేవదూషణ చేసెను; మనకిక 

సాకుష్లతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిపుప్డు వినాన్రు; 

మతత్యి 26:66 => మీకేమి తోచుచునన్దని అడిగెను. అందుకు వారు వీడు మరణమునకు 

పాతుర్డనిరి. 

మతత్యి 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

మతత్యి 26:68 => కొందరు ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ కీర్సూత్, నినున్ కొటిట్నవాడెవడో 

పర్వచింపుమనిరి. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:41 => ఆలాగే శాసు త్ర్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును కూడ ఆయనను 

అపహసించుచు 

మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

మారుక్ 10:33 => ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసు త్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను 

అనయ్జనుల కపప్గించెదరు. 

మారుక్ 14:1 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ, అనగా పులియని రొటెట్లపండుగ 

వచెచ్ను. అపుప్డు పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును మాయోపాయముచేత ఆయననేలాగు పటుట్కొని 

చంపుదుమా యని ఆలోచించుకొనుచుండిరి గాని 
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మారుక్ 14:2 => పర్జలలో అలల్రి కలుగునేమో అని పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 14:43 => వెంటనే, ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండెర్ండుమంది శిషుయ్లలో 

ఒకడైన ఇసక్రియోతు యూదా వచెచ్ను. వానితోకూడ బహుజనులు కతుత్లు గుదియలు పటుట్కొని, 

పర్ధానయాజకుల యొదద్నుండియు శాసు త్ర్ల యొదద్నుండియు పెదద్ల యొదద్నుండియు వచిచ్రి. 

మారుక్ 14:44 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్పెటుట్కొందునో ఆయనే (యేసు)? 

ఆయనను పటుట్కొని భదర్ముగా కొనిపోవుడని వారికి గురుతు చెపిప్యుండెను. 

మారుక్ 14:45 => వాడు వచిచ్ వెంటనే ఆయనయొదద్కు పోయి బోధకుడా అని చెపిప్, ఆయనను 

ముదుద్పెటుట్కొనగా 

మారుక్ 14:46 => వారు ఆయనమీద పడి ఆయనను పటుట్కొనిరి. 

మారుక్ 14:47 => దగగ్ర నిలిచియునన్వారిలో ఒకడు కతిత్ దూసి పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్ 

వాని చెవి తెగనరికెను. 

మారుక్ 14:48 => అందుకు యేసు మీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను 

గుదియలతోను ననున్ పటుట్కొన వచిచ్తిరా? 

మారుక్ 14:49 => నేను పర్తిదినము దేవాలయములో మీయొదద్ ఉండి బోధించుచుండగా, మీరు 

ననున్ పటుట్కొనలేదు, అయితే లేఖనములు నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరుగుచునన్దని చెపెప్ను). 

మారుక్ 14:50 => అపుప్డు వారందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

మారుక్ 14:51 => తన దిగంబర శరీరముమీద నారబటట్ వేసికొనియునన్ యొక పడుచువాడు 

ఆయన వెంట వెళుల్చుండగా, వారతనిని పటుట్కొనిరి. 

మారుక్ 14:52 => అతడు నారబటట్ విడిచి, దిగంబరుడై పారిపోయెను. 

మారుక్ 14:53 => వారు యేసును పర్ధానయాజకునియొదద్కు తీసికొనిపోయిరి. పర్ధానయాజకులు 

పెదద్లు శాసు త్ర్లు అందరును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

మారుక్ 14:54 => పేతురు పర్ధానయాజకుని యింటి ముంగిటివరకు దూరమునుండి ఆయన 

వెంటపోయి బంటౌర్తులతోకూడ కూరుచ్ండి, మంటయొదద్ చలి కాచుకొనుచుండెను. 
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మారుక్ 14:55 => పర్ధానయాజకులును మహాసభ వారందరును యేసును చంపింపవలెనని 

ఆయనమీద సాక్షయ్ము వెదకిరిగాని, యేమియు వారికి దొరకలేదు. 

మారుక్ 14:56 => అనేకులు ఆయనమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలికినను వారి సాక్షయ్ములు ఒకదానికి 

ఒకటి సరిపడలేదు. 

మారుక్ 14:57 => అపుప్డు కొందరు లేచి చేతిపనియైన ఈ దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో చేతిపనికాని మరియొక దేవాలయమును నేను కటుట్దునని వీడు చెపుప్చుండగా వింటిమని  

మారుక్ 14:58 => ఆయనమీద అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్రి 

మారుక్ 14:59 => గాని ఆలాగైనను వీరి సాక్షయ్మును సరిపడలేదు. 

మారుక్ 14:60 => పర్ధానయాజకుడు వారి మధయ్ను లేచి నిలిచి ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? వీరు నీ 

మీద పలుకుచునన్ సాక్షయ్మేమని యేసునడిగెను. 

మారుక్ 14:61 => అయితే ఆయన ఉతత్రమేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. తిరిగి పర్ధానయాజకుడు 

పరమాతుమ్ని కుమారుడవైన కీర్సుత్వు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

మారుక్ 14:62 => యేసు అవును నేనే; మీరు మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకిత్మంతుని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు చూచెదరని చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:63 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రములు చింపుకొని మనకు ఇక సాకుష్లతో పనియేమి? 

మారుక్ 14:64 => ఈ దేవదూషణ మీరు వినాన్రు కారా; మీకేమి తోచుచునన్దని అడుగగా 

వారందరు మరణమునకు పాతుర్డని ఆయనమీద నేరసాథ్పన చేసిరి. 

మారుక్ 14:65 => కొందరు ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి ఆయన ముఖమునకు ముసుకు వేసి, ఆయనను 

గుదుద్చు పర్వచింపుమని ఆయనతో చెపప్సాగిరి. బంటౌర్తులును ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ 

పటుట్కొనిరి. 

మారుక్ 15:1 => ఉదయము కాగానే పర్ధానయాజకులును పెదద్లును శాసు త్ర్లును మహాసభ 

వారందరును కలిసి ఆలోచన చేసి, యేసును బంధించి తీసికొనిపోయి పిలాతునకు అపప్గించిరి. 

మారుక్ 15:2 => పిలాతు యూదుల రాజవు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా ఆయన నీవనన్టే ట్ అని 

అతనితో చెపెప్ను. 
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మారుక్ 15:3 => పర్ధానయాజకులు ఆయనమీద అనేకమైన నేరములు మోపగా 

మారుక్ 15:31 => అటుల్ శాసు త్ర్లును పర్ధానయాజకులును అపహాసయ్ము చేయుచు వీడితరులను 

రకిష్ంచెను, తనున్ తాను రకిష్ంచుకొనలేడు. 

లూకా 9:22 => మనుషయ్కుమారుడు బహు శర్మలు పొంది, పెదద్ల చేతను పర్ధానయాజకుల చేతను 

శాసు త్ర్ల చేతను విసరిజ్ంపబడి, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట అగతయ్మని చెపెప్ను. 

లూకా 20:13 => అపుప్డా దార్క్షతోట యజమానుడు నేనేమిచేతును? నా పిర్యకుమారుని 

పంపుదును; ఒకవేళ వారు అతని సనామ్నించెదరనుకొనెను. 

లూకా 20:14 => అయినను ఆ కాపులు అతనిని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఈ సావ్సథ్య్ము 

మనదగునటుల్ ఇతని చంపుదము రండని యొకరితోనొకరు ఆలోచించుకొని 

లూకా 20:15 => అతనిని దార్క్షతోట వెలుపలికి తోర్సివేసి చంపిరి. కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట 

యజమానుడు వారికేమి చేయును? 

లూకా 20:16 => అతడు వచిచ్ ఆ కాపులను సంహరించి తన దార్క్షతోటను ఇతరులకు ఇచుచ్నని 

ఆయన చెపప్గా వారు విని అటుల్ కాకపోవునుగాకనిరి. 

లూకా 20:17 => ఆయన వారిని చూచి ఆలాగైతే ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను అని వార్యబడిన మాట ఏమిటి? 

లూకా 20:18 => ఈ రాతిమీద పడు పర్తివాడును తునకలైపోవును; గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలిచేయుననెను. 

లూకా 20:19 => పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును తముమ్నుగూరిచ్ ఈ ఉపమానము ఆయన 

చెపెప్నని గర్హించి, ఆ గడియలోనే ఆయనను బలాతాక్రముగా పటుట్కొన సమయము చూచిరి గాని 

జనులకు భయపడిరి. 

లూకా 22:2 => పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును పర్జలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు 

చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి. 

లూకా 22:3 => అంతట పండెర్ండుమంది శిషుయ్ల సంఖయ్లో చేరిన ఇసక్రియోతు అనబడిన 

యూదాలో సాతాను పర్వేశించెను 
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లూకా 22:4 => గనుక వాడు వెళి ల్, ఆయనను వారికేలాగు అపప్గింపవచుచ్నో దానినిగూరిచ్ 

పర్ధానయాజకులతోను అధిపతులతోను మాటలాడెను. 

లూకా 22:5 => అందుకు వారు సంతోషించి వానికి దర్వయ్మియయ్ సమమ్తించిరి. 

లూకా 22:6 => వాడు అందుకు ఒపుప్కొని, జనసమూహము లేనపుప్డు ఆయనను వారికి 

అపప్గించుటకు తగిన సమయము వెదకుచుండెను. 

లూకా 22:47 => మీరెందుకు నిదిర్ంచుచునాన్రు? శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ లేచి పార్రథ్న 

చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, ఇదిగో జనులు గుంపుగా వచిచ్రి. 

పండెర్ండుమందిలో యూదా అనబడినవాడు వారికంటె ముందుగా నడిచి, యేసును ముదుద్ 

పెటుట్కొనుటకు ఆయన యొదద్కు రాగా 

లూకా 22:49 => యేసు యూదా, నీవు ముదుద్పెటుట్కొని మనుషయ్కుమారుని అపప్గించుచునాన్వా 

అని వానితో అనగా 

లూకా 22:50 => ఆయన చుటుట్ ఉనన్వారు జరుగబోవు దానిని చూచి పర్భువా, కతిత్తో నరుకుదుమా 

అని ఆయనను అడిగిరి. 

లూకా 22:51 => అంతలో వారిలో ఒకడు పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్, వాని కుడి చెవి 

తెగనరికెను. 

లూకా 22:52 => అయితే యేసు ఈ మటుట్కు తాళుడని చెపిప్, వాని చెవి ముటిట్ బాగుచేసెను. 

లూకా 22:63 => వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

లూకా 22:64 => యేసును పటుట్కొనిన మనుషుయ్లు ఆయనను అపహసించి కొటిట్, ఆయన ముఖము 

కపిప్, 

లూకా 22:65 => నినున్ కొటిట్నవాడెవడో పర్వచింపుమని ఆయనను అడిగి ఆయనకు విరోధముగా 

ఇంకను అనేక దూషణ వచనములాడిరి. 

లూకా 22:66 => ఉదయము కాగానే పర్జల పెదద్లును పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును సభకూడి, 

ఆయనను తమ మహా సభలోనికి తీసికొనిపోయి 
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లూకా 22:67 => నీవు కీర్సుత్వైతే మాతో చెపుప్మనిరి. అందుకాయన నేను మీతో చెపిప్నయెడల మీరు 

నమమ్రు. 

లూకా 22:68 => అదియుగాక నేను మిముమ్ను అడిగినయెడల మీరు నాకు ఉతత్రము చెపప్రు. 

లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:70 => అందుకు వారందరు అటల్యితే నీవు దేవుని కుమారుడవా? అని అడుగగా ఆయన 

మీరనన్టుట్ నేనే ఆయనను అని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:71 => అందుకు వారు మనకిక సాకుష్లతో పని ఏమి? మనము అతని నోటిమాట 

వింటిమిగదా అని చెపిప్రి. 

లూకా 23:1 => అంతట వారందరును లేచి ఆయనను పిలాతు నొదద్కు తీసికొనిపోయి 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

లూకా 23:3 => పిలాతు నీవు యూదుల రాజువా అని ఆయనను అడుగగా ఆయన నీవనన్టే ట్ అని 

అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 23:4 => పిలాతు పర్ధానయాజకులతోను జనసమూహములతోను ఈ మనుషుయ్నియందు 

నాకు ఏ నేరమును కనబడలేదనెను. 

లూకా 23:5 => అయితే వారు ఇతడు గలిలయ దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకును యూదయ 

దేశమందంతట ఉపదేశించుచు పర్జలను రేపుచునాన్డని మరింత పటుట్దలగా చెపిప్రి. 

యోహాను 1:11 => ఆయన తన సవ్కీయులయొదద్కు వచెచ్ను; ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను 

అంగీకరింపలేదు. 

యోహాను 18:1 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ తన శిషుయ్లతోకూడ కెదోర్ను వాగు దాటిపోయెను. 

అకక్డ ఒక తోట యుండెను, దానిలోనికి ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ వెళె ల్ను. 

యోహాను 18:2 => యేసు తన శిషుయ్లతో పలుమారు అకక్డికి వెళుల్చుండువాడు గనుక, ఆయనను 

అపప్గించు యూదాకును ఆ సథ్లము తెలిసియుండెను. 

Page  of 626 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యోహాను 18:3 => కావున యూదా సైనికులను, పర్ధానయాజకులు పరిసయుయ్లు పంపిన 

బంటౌర్తులను వెంటబెటుట్కొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయుధములతోను అకక్డికి వచెచ్ను. 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళి ల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

యోహాను 18:5 => వారు నజరేయుడైన యేసునని ఆయనకు ఉతత్రమియయ్గా యేసు ఆయనను నేనే 

అని వారితో చెపెప్ను; ఆయనను అపప్గించిన యూదాయు వారియొదద్ నిలుచుండెను. 

యోహాను 18:6 => ఆయన నేనే ఆయననని వారితో చెపప్గా వారు వెనుకకు తగిగ్ నేలమీదపడిరి. 

యోహాను 18:7 => మరల ఆయన మీరు ఎవనిని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. అందుకు వారు 

నజరేయుడైన యేసునని చెపప్గా 

యోహాను 18:8 => యేసు వారితో నేనే ఆయనని మీతో చెపిప్తిని గనుక మీరు ననున్ 

వెదకుచునన్యెడల వీరిని పోనియుయ్డని చెపెప్ను. 

యోహాను 18:9 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవారిలో ఒకనినైనను నేను పోగొటుట్కొనలేదని ఆయన 

చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ ఈలాగు చెపెప్ను. 

యోహాను 18:10 => సీమోను పేతురునొదద్ కతిత్ యుండినందున అతడు దానిని దూసి, 

పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్ అతని కుడిచెవి తెగనరికెను. 

యోహాను 18:11 => ఆ దాసుని పేరు మలుక్. యేసు కతిత్ ఒరలో ఉంచుము; తండిర్ నాకు 

అనుగర్హించిన గినెన్లోనిది నేను తార్గకుందునా అని పేతురుతో అనెను. 

యోహాను 18:12 => అంతట సైనికులును సహసార్ధిపతియు, యూదుల బంటౌర్తులును యేసును 

పటుట్కొని ఆయనను బంధించి, మొదట అనన్యొదద్కు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

యోహాను 18:13 => అతడు ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడైన కయపకు మామ. 

యోహాను 18:14 => కయప ఒక మనుషుయ్డు పర్జలకొరకు చనిపోవుట పర్యోజనకరమని 

యూదులకు ఆలోచన చెపిప్నవాడు. 

యోహాను 18:19 => పర్ధానయాజకుడు ఆయన శిషుయ్లను గూరిచ్యు ఆయన బోధను గూరిచ్యు 

యేసును అడుగగా 
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యోహాను 18:20 => యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు 

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 

యోహాను 18:21 => నీవు ననున్ అడుగనేల? నేను వారికేమి బోధించినది వినన్వారిని అడుగుము; 

ఇదిగో నేను చెపిప్నది వీరెరుగుదురని అతనితో అనెను. 

యోహాను 18:22 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు దగగ్ర నిలిచియునన్ బంటౌర్తులలొ ఒకడు 

పర్ధానయాజకునికి ఈలాగు ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వా అని చెపిప్ యేసును అరచేతులతో కొటెట్ను. 

యోహాను 18:23 => అందుకు యేసు నేను కానిమాట ఆడినయెడల ఆ కానిమాట ఏదో చెపుప్ము; 

మంచిమాట ఆడినయెడల ననేన్ల కొటుట్చునాన్వనెను. 

యోహాను 18:24 => అంతట అనన్, యేసును బంధింపబడి యునన్టుట్గానే పర్ధానయాజకుడైన 

కయపయొదద్కు పంపెను. 

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

యోహాను 18:29 => కావున పిలాతు బయట ఉనన్ వారియొదద్కు వచిచ్ఈ మనుషుయ్నిమీద మీరు ఏ 

నేరము మోపుచునాన్రనెను. 

యోహాను 18:30 => అందుకు వారు వీడు దురామ్రుగ్డు కానియెడల వీనిని నీకు 

అపప్గించియుండమని అతనితో చెపిప్రి. 

యోహాను 18:31 => పిలాతు మీరతని తీసికొనిపోయి మీ ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అతనికి 

తీరుప్తీరుచ్డనగా 

యోహాను 18:32 => యూదులు ఎవనికిని మరణశిక్ష విధించుటకు మాకు అధికారము లేదని 

అతనితో చెపిప్రి. అందువలన యేసు తాను ఎటిట్ మరణము పొందబోవునో దానిని సూచించి చెపిప్న 

మాట నెరవేరెను. 
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యోహాను 18:33 => పలాతు తిరిగి అధికారమందిరములో పర్వేశించి యేసును పిలిపించి యూదుల 

రాజువు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

యోహాను 18:34 => యేసు నీ అంతట నీవే యీ మాట అనుచునాన్వా? లేక యితరులు నీతో 

ననున్గూరిచ్ చెపిప్రా? అని అడిగెను. 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 

యోహాను 18:36 => యేసు నా రాజయ్ము ఈ లోకసంబంధమైనది కాదు; నా రాజయ్ము ఈ 

లోకసంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అపప్గింపబడకుండునటుల్ నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని 

నా రాజయ్ము ఇహసంబంధమైనది కాదనెను.  

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 

యోహాను 18:39 => అయినను పసాక్పండుగలో నేనొకని మీకు విడుదల చేయువాడుక కలదు 

గదా; నేను యూదుల రాజును విడుదల చేయుట మీకిషట్మా? అని వారినడిగెను. 

యోహాను 18:40 => అయితే వారు వీనిని వదుద్, బరబబ్ను విడుదల చేయుమని మరల కేకలువేసిరి. 

ఈ బరబబ్ బందిపోటు దొంగ. 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 
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నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 16:9 => ఏ మేకమీద యెహోవా పేరట చీటి పడునో, ఆ మేకను అహరోను 

తీసికొనివచిచ్ పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:9 => మముమ్ను ఏలుమని ఒలీవచెటుట్ నడుగగా ఒలీవచెటుట్ దేవునిని 

మానవులను దేనివలన నరులు సనామ్నించుదురో ఆ నా తైలము నియయ్కమాని చెటల్మీద 

రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

1 సమూయేలు 16:12 => అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను. అతడు 

ఎఱఱ్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు 

రాగా నేనేను కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 16:7 => మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత 

యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు తన రాజును 

చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక్ హనానీ 

కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

2 రాజులు 11:12 => అపుప్డు యాజకుడు రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అతని 

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

2 రాజులు 19:17 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 
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2 రాజులు 19:25 => నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతనకాలమందే దీని 

నిరణ్యించితిననియు నీకు వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు దిబబ్లుగా 

చేయుట నావలననే సంభవించినది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:11 => అపుప్డు వారు రాజకుమారుని బయటికి తోడుకొనివచిచ్, 

అతనిమీద కిరీటముంచి, ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; 

యెహోయాదాయును అతని కుమారులును అతనిని అభిషేకించి రాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 

యోబు 16:10 => జనులు నామీద తమ నోరు తెరతురు ననున్ తిటిట్ చెంపమీద కొటుట్దురు. వారు 

ఏకీభవించి నామీద గుంపు కూడుదురు 

కీరత్నలు 22:12 => వృషభములు అనేకములు ననున్ చుటుట్కొని యునన్వి బాషానుదేశపు బలమైన 

వృషభములు ననున్ ఆవరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 22:21 => సింహపు నోటనుండి ననున్ రకిష్ంపుము గురుపోతుల కొముమ్లలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంచి నాకుతత్రమిచిచ్యునాన్వు 

కీరత్నలు 33:11 => యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకలప్ములు 

తరతరములకు ఉండును. 

కీరత్నలు 59:3 => నా పార్ణము తీయవలెనని వారు పొంచియునాన్రు యెహోవా, నా దోషమునుబటిట్ 

కాదు నా పాపమునుబటిట్కాదు ఊరకయే బలవంతులు నాపైని పోగుబడియునాన్రు. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

కీరత్నలు 84:9 => దేవా, మా కేడెమా, దృషిట్ంచుము నీవు అభిషేకించినవాని ముఖమును 

లకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 86:14 => దేవా, గరివ్షుఠ్లు నా మీదికి లేచియునాన్రు బలాతాక్రులు గుంపుకూడి నా 

పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు వారు నినున్ లక్షయ్పెటట్నివారైయునాన్రు. 

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  
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కీరత్నలు 119:157 => ననున్ తరుమువారును నా విరోధులును అనేకులు అయినను నీ 

నాయ్యశాసనములనుండి నేను తొలగకయునాన్ను. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

యెషయా 10:27 => ఆ దినమున నీ భుజముమీదనుండి అతని బరువు తీసివేయబడును. నీ 

మెడమీదనుండి అతని కాడి కొటిట్వేయబడును నీవు బలిసినందున ఆ కాడి విరుగగొటట్బడును. 

యెషయా 37:26 => నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతన కాలమందే దీని 

నిరణ్యించితిననియు నీకు వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు దిబబ్లుగా 

చేయుట నావలననే సంభవించినది.  

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 5:5 => ఘనులైనవారియొదద్కు పోయెదను వారితో మాటలాడెదను, వారు యెహోవా 

మారగ్మును, తమ దేవుని నాయ్యవిధిని ఎరిగినవారై యుందురుగదా అని నేననుకొంటిని. అయితే 

ఒకడును తపప్కుండ వారు కాడిని విరిచినవారుగాను కటల్ను తెంపుకొనినవారుగాను ఉనాన్రు. 

హోషేయ 9:15 => వారి చెడుతనమంతయు గిలాగ్లులో కనబడుచునన్ది; అచచ్టనే నేను వారికి 

విరోధినైతిని, వారి దుషట్కిర్యలనుబటిట్ వారినికను పేర్మింపక నా మందిరములోనుండి వారిని 

వెలివేతును; వారి యధిపతులందరును తిరుగుబాటు చేయువారు. 
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హబకూక్కు 3:14 => బీదలను రహసయ్ముగా మింగివేయవలెనని ఉపొప్ంగుచు ననున్ పొడిచేయుటకై 

తుపానువలె వచుచ్ యోధుల తలలలో రాజుయొకక్ ఈటెలను నాటుచునాన్వు.  

మతత్యి 14:1 => ఆ సమయమందు చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు యేసునుగూరిచ్న సమాచారము 

విని 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 27:62 => మరునాడు అనగా సిదధ్పరచు దినమునకు మరుసటి దినమున 

పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును పిలాతు నొదద్కు కూడివచిచ్ 

మారుక్ 1:24 => వాడు నజరేయుడవగు యేసూ, మాతో నీకేమి, మముమ్ నశింపజేయుటకు 

వచిచ్తివా? నీవెవడవో నాకు తెలియును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవు అని కేకలువేసెను. 

మారుక్ 9:31 => ఏలయనగా ఆయన తన శిషుయ్లకు బోధించుచు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు, వారాయనను చంపెదరు; చంపబడిన మూడు దినములకు ఆయన 

లేచునని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 11:27 => వారు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచిచ్రి. ఆయన దేవాలయములో 

తిరుగుచుండగా పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

లూకా 3:1 => తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవతస్రమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు 

అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతురాథ్ధిపతిగాను, ఇతూరయ తర్కోనీతి దేశములకు అతని 

తముమ్డైన ఫిలిపుప్ చతురాథ్ధిపతిగాను, అబిలేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను, 

లూకా 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముమ్ నశింపజేయ వచిచ్తివా? 

నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవని బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. 
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లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

లూకా 21:3 => ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 23:11 => హేరోదు తన సైనికులతో కలిసి, ఆయనను తృణీకరించి అపహసించి, ఆయనకు 

పర్శసత్మైన వసత్రము తొడిగించి పిలాతు నొదద్కు మరల పంపెను. 

లూకా 23:12 => అంతకు ముందు హేరోదును పిలాతును ఒకనికొకడు శతుర్వులై యుండి ఆ 

దినముననే యొకనికొకడు మితుర్లైరి. 

లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 

యోహాను 1:41 => ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెసీస్యను 

కనుగొంటిమని అతనితో చెపిప్ 

యోహాను 3:14 => అరణయ్ములో మోషే సరప్మును ఏలాగు ఎతెత్నో,  

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 

హెబీర్యులకు 1:9 => నీవు నీతిని పేర్మించితివి దురీన్తిని దేవ్షించితివి అందుచేత దేవుడు 

నీతోడివారికంటె నినున్ హెచిచ్ంచునటుల్గా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను. 
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పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

వచనము 31 

వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో 

నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట 

ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 26:54 => నేను వేడుకొనినయెడల ఈలాగు జరుగవలెనను లేఖనము ఏలాగు నెరవేరునని 

అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

యోబు 12:13 => జాఞ్నశౌరయ్ములు ఆయనయొదద్ ఉనన్వి ఆలోచనయు వివేచనయు ఆయనకు 

కలవు. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

యెషయా 5:19 => ఆయనను తవ్రపడనిముమ్ మేము ఆయన కారయ్మును చూచునటుల్ ఆయనను 

దానిని వెంటనే చేయనిముమ్ ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని ఆలోచన మాకు తెలియబడునటుల్ అది 

మా యెదుట కనబడనిముమ్  

యెషయా 28:29 => జనులు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాచేత దాని నేరుచ్కొందురు. 

ఆశచ్రయ్మైన ఆలోచనశకిత్యు అధిక బుదిధ్యు అనుగర్హించువాడు ఆయనే  
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యెషయా 40:13 => యెహోవా ఆతమ్కు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు మంతిర్యై ఆయనకు 

బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొదద్ ఆయన ఆలోచన అడిగెను? 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

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.  

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

హెబీర్యులకు 6:17 => ఈ విధముగా దేవుడు తన సంకలప్ము నిశచ్లమైనదని ఆ వాగాద్నమునకు 

వారసులైనవారికి మరి నిశచ్యముగా కనుపరచవలెనని ఉదేద్శించినవాడై, తాను అబదధ్మాడజాలని 

నిశచ్లమైన రెండు సంగతులనుబటిట్, 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

నిరగ్మకాండము 14:3 => ఫరో ఇశార్యేలీయులను గూరిచ్ వారు ఈ దేశములో చికుక్బడియునాన్రు; 

అరణయ్ము వారిని మూసివేసెనని అనుకొనును. 

లేవీయకాండము 16:9 => ఏ మేకమీద యెహోవా పేరట చీటి పడునో, ఆ మేకను అహరోను 

తీసికొనివచిచ్ పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. 

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. 
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2 సమూయేలు 24:1 => ఇంకొకమారు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

ఆయన దావీదును వారి మీదికి పేర్రేపణ చేసి నీవు పోయి ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

లెకిక్ంచుమని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

1 రాజులు 16:7 => మరియు బయెషా యరొబాము సంతతివారివలెనే యుండి తన కారయ్ములచేత 

యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిన దాని నంతటినిబటిట్యు, అతడు తన రాజును 

చంపుటనుబటిట్యు, అతనికిని అతని సంతతివారికిని విరోధముగ యెహోవా వాకుక్ హనానీ 

కుమారుడును పర్వకత్యునగు యెహూకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

2 రాజులు 19:25 => నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతనకాలమందే దీని 

నిరణ్యించితిననియు నీకు వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు దిబబ్లుగా 

చేయుట నావలననే సంభవించినది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:15 => యెహోవా షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన 

యరొబాముతో సెలవిచిచ్న తన మాటను సిథ్రపరచునటుల్ దేవుని నిరణ్య పర్కారము జనులు చేసిన 

మనవి రాజు ఆలకించకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:11 => అయితే రాజునకు కుమారెత్యైన యెహోషబతు అహజాయ్ 

కుమారుడైన యోవాషును హతులైన రాజకుమారులలోనుండి దొంగిలించి, అతనిని అతని దాదిని ఒక 

పడకటింటిలో ఉంచెను. యెహోరాము రాజు కుమారెత్యును యెహోయాదా అను యాజకుని 

భారయ్యునైన యెహోషబతు అతలాయ్కు కనబడకుండ అతని దాచిపెటెట్ను గనుక ఆమె అతని 

చంపలేకపోయెను; ఈ యెహోషబతు అహజాయ్కు సహోదరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 
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పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

కీరత్నలు 17:13 => యెహోవా లెముమ్, వానిని ఎదురొక్ని వానిని పడగొటుట్ము దుషుట్నిచేతిలోనుండి 

నీ ఖడగ్ముచేత ననున్ రకిష్ంపుము 

కీరత్నలు 33:11 => యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకలప్ములు 

తరతరములకు ఉండును. 

కీరత్నలు 35:3 => ఈటె దూసి ననున్ తరుమువారిని అడడ్గింపుము నేనే నీ రక్షణ అని నాతో 

సెలవిముమ్. 

కీరత్నలు 86:14 => దేవా, గరివ్షుఠ్లు నా మీదికి లేచియునాన్రు బలాతాక్రులు గుంపుకూడి నా 

పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు వారు నినున్ లక్షయ్పెటట్నివారైయునాన్రు. 

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

పర్సంగి 3:14 => దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు 

చేరచ్బడదు దానినుండి ఏదియు తీయబడదు ; మనుషుయ్లు తనయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండునటుల్ దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

Page  of 639 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెషయా 14:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణపూరవ్ కముగా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఉదేద్శించినటుల్ నిశచ్యముగా జరుగును నేను యోచించినటుల్ సిథ్రపడును.  

యెషయా 23:9 => సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును అపవితర్పరచుటకును భూమిమీదనునన్ 

సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ 

నుదేద్శించెను.  

యెషయా 37:26 => నేనే పూరవ్మందే దీని కలుగజేసితిననియు పురాతన కాలమందే దీని 

నిరణ్యించితిననియు నీకు వినబడలేదా? పార్కారములుగల పటట్ణములను నీవు పాడు దిబబ్లుగా 

చేయుట నావలననే సంభవించినది.  

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

యెషయా 46:11 => తూరుప్నుండి కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను దూరదేశమునుండి నేను 

యోచించిన కారయ్మును నెరవేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను 

ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 

యిరిమ్యా 25:28 => మేము తార్గమని వారు నీచేతిలోనుండి ఆ పాతర్ను తీసికొననొలల్నియెడల నీవు 

వారితో ఇటల్నుము మీరు అవశయ్ముగా దాని తార్గవలెనని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 49:20 => ఎదోమునుగూరిచ్ యెహోవా చేసిన ఆలోచన వినుడి. తేమాను 

నివాసులనుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినదాని వినుడి. నిశచ్యముగా మందలో అలుప్లైన వారిని 

శతుర్వులు లాగుదురు, నిశచ్యముగా వారి నివాససథ్లము వారినిబటిట్ ఆశచ్రయ్పడును. 

యిరిమ్యా 50:45 => బబులోనునుగూరిచ్ యెహోవా చేసిన ఆలోచన వినుడి కలీద్యుల 

దేశమునుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినది వినుడి నిశచ్యముగా మందలోని అలుప్లైనవారిని వారు 

లాగుదురు నిశచ్యముగా వారినిబటిట్ వారి నివాససథ్లము విసమ్యమొందును.  
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దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

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.  

ఆమోసు 3:6 => పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము పుటట్కుండునా? 

యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము కలుగునా? 

హబకూక్కు 3:14 => బీదలను రహసయ్ముగా మింగివేయవలెనని ఉపొప్ంగుచు ననున్ పొడిచేయుటకై 

తుపానువలె వచుచ్ యోధుల తలలలో రాజుయొకక్ ఈటెలను నాటుచునాన్వు.  

జెకరాయ్ 6:1 => నేను మరల తేరిచూడగా రెండు పరవ్తముల మధయ్నుండి నాలుగు రథములు 

బయలుదేరుచుండెను, ఆ పరవ్తములు ఇతత్డి పరవ్తములై యుండెను. 

మతత్యి 8:32 => ఆయన వాటిని పొమమ్నగా అవి ఆ మనుషుయ్లను వదలిపెటిట్ ఆ పందులలోనికి 

పోయెను; ఇదిగో ఆ మందంతయు పర్పాతము నుండి సముదర్ములోనికి వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి 

నీళల్లో పడి చచెచ్ను. 

మతత్యి 20:18 => ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; అకక్డ మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసు త్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 27:62 => మరునాడు అనగా సిదధ్పరచు దినమునకు మరుసటి దినమున 

పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును పిలాతు నొదద్కు కూడివచిచ్ 

మారుక్ 9:31 => ఏలయనగా ఆయన తన శిషుయ్లకు బోధించుచు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు, వారాయనను చంపెదరు; చంపబడిన మూడు దినములకు ఆయన 

లేచునని వారితో చెపెప్ను. 
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మారుక్ 11:27 => వారు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచిచ్రి. ఆయన దేవాలయములో 

తిరుగుచుండగా పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

లూకా 23:11 => హేరోదు తన సైనికులతో కలిసి, ఆయనను తృణీకరించి అపహసించి, ఆయనకు 

పర్శసత్మైన వసత్రము తొడిగించి పిలాతు నొదద్కు మరల పంపెను. 

లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 

యోహాను 3:14 => అరణయ్ములో మోషే సరప్మును ఏలాగు ఎతెత్నో,  

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 
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రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 

2 కొరిందీయులకు 13:8 => మేము సతయ్మునకు విరోధముగా ఏమియు చేయనేరము గాని, 

సతయ్ము నిమితత్మే సమసత్మును చేయుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:15 => అతడికమీదట దాసుడుగా ఉండక దాసునికంటె ఎకుక్వవాడుగాను, పిర్య 

సహోదరుడు 

పర్కటన 17:13 => వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు 

అపప్గింతురు. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

వచనము 32 

విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు 

కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18 => అపుప్డు వారిని పిలిపించి మీరు యేసు నామమునుబటిట్ 

యెంతమాతర్మును మాటలాడకూడదు, బోధింపను కూడదని వారికాజాఞ్పించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

యెషయా 37:17 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, చెవి యొగిగ్ ఆలకించుము; యెహోవా, 

కనున్లుతెరచి దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని 

మాటలను చెవినిబెటుట్ము. 

యెషయా 37:18 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 

యెషయా 37:19 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుడు కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళుల్ గాని దేవతలు కావు గనుక వారు వారిని 

నిరూమ్లముచేసిరి. 

యెషయా 37:20 => యెహోవా, లోకమందునన్ నీవే నిజముగా నీవే అదివ్తీయ దేవుడవైన 

యెహోవావని సమసత్ జనులు తెలిసికొనునటుల్ అతని చేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

యెషయా 63:15 => పరమునుండి చూడుము మహిమోనన్తమైన నీ పరిశుదధ్ నివాససథ్లమునుండి 

దృషిట్ంచుము నీ ఆసకిత్ యేది? నీ శౌరయ్కారయ్ములేవి? నాయెడల నీకునన్ జాలియు నీ వాతస్లయ్తయు 

అణగిపోయెనే.  

విలాపవాకయ్ములు 3:50 => నా కనీన్రు ఎడతెగక కారుచుండును. 

విలాపవాకయ్ములు 5:1 => యెహోవా, మాకు కలిగిన శర్మ జాఞ్పకము చేసికొనుము దృషిట్ంచి 

మామీదికి వచిచ్న నింద యెటిట్దో చూడుము. 

దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 
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యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:14 => మరియు సహోదరులైన వారిలో ఎకుక్వమంది నా బంధకముల 

మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు 

మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 
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2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

నిరగ్మకాండము 5:1 => తరువాత మోషే అహరోనులు వచిచ్ ఫరోను చూచి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యె హో వా అ ర ణయ్ ము లో నా కు ఉ తస్ వ ము చే యు ట కు నా జ న ము ను పో ని మమ్ ని 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనిరి. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యిరిమ్యా 1:8 => వారికి భయపడకుము, నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 15:20 => అపుప్డు నినున్ ఈ పర్జలను పడగొటట్జాలని యితత్డి పార్కారముగా నేను 

నియమించెదను; నినున్ రకిష్ంచుటకును నినున్ విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైయుందును గనుక 

వారు నీమీద యుదధ్ము చేయుదురు గాని నినున్ జయింపకపోదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

యోహాను 18:6 => ఆయన నేనే ఆయననని వారితో చెపప్గా వారు వెనుకకు తగిగ్ నేలమీదపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:8 => సెత్ఫను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై పర్జలమధయ్ 

మహతాక్రయ్ములను గొపప్ సూచక కిర్యలను చేయుచుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

1 కొరిందీయులకు 14:13 => భాషతో మాటలాడువాడు అరథ్ముచెపుప్ శకిత్ కలుగుటకై పార్రథ్న 

చేయవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

కొలొసస్యులకు 4:4 => ఆ మరమ్మును వెలల్డిపరచునటుల్ వాకయ్ము చెపుప్టకు అనుకూలమైన 

సమయము దేవుడు దయచేయవలెనని మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 
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వచనము 33 

ఇదియుగాక అపొసత్లులు బహు బలముగా పర్భువైన యేసు పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. 

దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 6:6 => కాబటిట్ నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపుప్ము నేనే యెహోవాను; నేను 

ఐగుపీత్యులు మోయించు బరువుల కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచి , వారి 

దాసతవ్ములోనుండి మిముమ్ను విడిపించి, నా బాహువు చాపి గొపప్ తీరుప్లుతీరిచ్ మిముమ్ను 

విడిపించి, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:34 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లో మా కనున్లయెదుట 

చేసినవాటనిన్టిచొపుప్న ఏ దేవుడైనను శోధనలతోను సూచక కిర్యలతోను మహతాక్రయ్ములతోను 

యుదధ్ముతోను బాహుబలముతోను చాచిన చేతితోను మహా భయంకర కారయ్ములతోను ఎపుప్డైనను 

వచిచ్ ఒక జనములోనుండి తనకొరకు ఒక జనమును తీసికొన యతన్ముచేసెనా? 

యిరిమ్యా 15:15 => యెహోవా, నా శర్మ నీకే తెలిసియునన్ది; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము, 

ననున్ దరిశ్ంచుము, ననున్ హింసించువారికి నాకొరకై పర్తిదండన చేయుము, నీవు దీరఘ్శాంతి 

కలిగినవాడవై ననున్ కొనిపోకుము, నీ నిమితత్ము నాకు నింద వచుచ్చునన్దని తెలిసికొనుము. 

యిరిమ్యా 20:11 => అయితే పరాకర్మముగల శూరునివలె యెహోవా నాకు తోడైయునాన్డు; ననున్ 

హింసించువారు ననున్ గెలువక తొటిర్లుల్దురు; వారు యుకిత్గా జరుపుకొనరు గనుక బహుగా 

సిగుగ్పడుదురు, వారెనన్డును మరువబడని నితాయ్వమానము పొందుదురు. 

యిరిమ్యా 20:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీతిమంతులను పరిశోధించువాడవు నీవే; 

అంతరిందిర్యములను హృదయమును చూచువాడవు నీవే; నా వాయ్జెయ్మును నీకే అపప్గించుచునాన్ను. 

నీవు వారికి చేయు పర్తిదండన నేను చూతును గాక 

లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 
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లూకా 9:56 => అంతట వారు మరియొక గార్మమునకు వెళి ల్రి. 

లూకా 22:49 => యేసు యూదా, నీవు ముదుద్పెటుట్కొని మనుషయ్కుమారుని అపప్గించుచునాన్వా 

అని వానితో అనగా 

లూకా 22:50 => ఆయన చుటుట్ ఉనన్వారు జరుగబోవు దానిని చూచి పర్భువా, కతిత్తో నరుకుదుమా 

అని ఆయనను అడిగిరి. 

లూకా 22:51 => అంతలో వారిలో ఒకడు పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్, వాని కుడి చెవి 

తెగనరికెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:43 => అపుప్డు పర్తివానికిని భయము కలిగెను. మరియు అనేక 

మహతాక్రయ్ములును సూచక కిర్యలును అపొసత్లుల దావ్రా జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15 => అందుచేత పేతురు వచుచ్చుండగా జనులు రోగులను 

వీధులలోనికి తెచిచ్, వారిలో ఎవనిమీదనైనను అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను 

పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:16 => మరియు యెరూషలేము చుటుట్నుండు పటట్ణముల జనులు 

రోగులను అపవితార్తమ్లచేత పీడింపబడిన వారిని మోసికొని కూడివచిచ్రి. వారందరు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:8 => సెత్ఫను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై పర్జలమధయ్ 

మహతాక్రయ్ములను గొపప్ సూచక కిర్యలను చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34 => పేతురు ఐనెయా, యేసుకీర్సుత్ నినున్ సవ్సథ్పరచుచునాన్డు, నీవు 

లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెపప్గా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:42 => ఇది యొపేప్యందంతట తెలిసినపుప్డు అనేకులు పర్భువునందు 

విశావ్సముంచిరి. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

2 రాజులు 17:36 => ఆయన ఆజాఞ్పించిన కటట్డలను గాని విధులను గాని ధరమ్శాసత్రమును గాని 

ధరమ్మందు దేనిని గాని అనుసరింపకయు ఉనాన్రు. 

కీరత్నలు 86:10 => నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరును వచిచ్ నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము 

చేయుదురు నీ నామమును ఘనపరచుదురు 
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కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

దానియేలు 6:27 => ఆయన విడిపించువాడును రకిష్ంచువాడునైయుండి, పరమందును 

భూమిమీదను సూచక కిర్యలను ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేయువాడు. ఆయనే సింహముల నోటనుండి 

ఈ దానియేలును రకిష్ంచెను అని వార్యించెను. 

మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 

మతత్యి 14:31 => వెంటనే యేసు చెయియ్చాపి అతని పటుట్కొని అలప్విశావ్సీ, యెందుకు 

సందేహపడితివని అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:20 => వారు బయలుదేరి వాకయ్మంతట పర్కటించిరి . పర్భువు వారికి 

సహకారుడైయుండి , వెనువెంట జరుగుచు వచిచ్న సూచక కిర్యలవలన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచుచుండెను. ఆమేన . 

లూకా 5:17 => ఒకనాడాయన బోధించుచుండగా, గలిలయ యూదయ దేశముల పర్తి గార్మము 

నుండియు యెరూషలేము నుండియు వచిచ్న పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును 

కూరుచ్ండియుండగా, ఆయన సవ్సథ్పరచునటుల్ పర్భువు శకిత్ ఆయనకుండెను. 

లూకా 9:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది (శిషుయ్లను) పిలిచి, సమసత్మైన దయయ్ములమీద శకిత్ని 

అధికారమును, రోగములు సవ్సథ్పరచు వరమును వారికనుగర్హించి 

లూకా 9:6 => వారు బయలుదేరి అంతటను సువారత్ పర్కటించుచు, (రోగులను) సవ్సథ్పరచుచు 

గార్మములలో సంచారము చేసిరి. 
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యోహాను 6:30 => వారు అటల్యితే మేము చూచి నినున్ విశవ్సించుటకు నీవు ఏ సూచక కిర్య 

చేయుచునాన్వు? ఏమి జరిగించుచునాన్వు? 

యోహాను 18:6 => ఆయన నేనే ఆయననని వారితో చెపప్గా వారు వెనుకకు తగిగ్ నేలమీదపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:33 => ఇదియుగాక అపొసత్లులు బహు బలముగా పర్భువైన యేసు 

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:1 => దాదాపు అదే కాలమందు రాజైన హేరోదు సంఘపువారిలో 

కొందరిని బాధపెటుట్టకు బలాతాక్రముగా పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

వచనము 34 

భూములైనను ఇండల్యినను కలిగినవారందరు వాటిని అమిమ్, అమిమ్న వాటి వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల 

పాదములయొదద్ పెటుట్చు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2 => అపుప్డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధవ్ని 

ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26 => అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల 

పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 21:22 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేటిని అడుగుదురో అవి (దొరకినవని) 

నమిమ్నయెడల మీరు వాటిననిన్టిని పొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళి ల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 
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యోహాను 16:23 => ఆ దినమున మీరు దేనిగూరిచ్యు ననున్ అడుగరు; మీరు తండిర్ని నా పేరట 

ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగర్హించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

2 సమూయేలు 22:8 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరమండలపు పునాదులు వణకెను 

ఆయన కోపింపగా అవి కంపించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

కీరత్నలు 18:7 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరవ్తముల పునాదులు వణకెను ఆయన 

కోపింపగా అవి కంపించెను. 

పరమగీతము 4:16 => ఉతత్ర వాయువూ, ఏతెంచుము దకిష్ణ వాయువూ, వేంచేయుము నా 

ఉదాయ్నవనముమీద విసరుడి దాని పరిమళములు వాయ్పింపజేయుడి నా పిర్యుడు తన 

ఉదాయ్నవనమునకు వేంచేయును గాక తనకిషట్మైన ఫలములనతడు భుజించునుగాక. 

పరమగీతము 7:9 => నీ నోరు శేర్షట్ దార్కాష్రసమువలె నునన్ది ఆ శేర్షఠ్ దార్కాష్రసము నా పిర్యునికి 

మధుర పానీయము అది నిదిర్తుల యధరములు ఆడజేయును. 

యెషయా 37:21 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట పార్రథ్న చేసితివే. 
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దానియేలు 9:20 => నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన 

యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన 

చేయుచునుంటిని. 

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. 

మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

యోహాను 3:8 => గాలి తన కిషట్మైన చోటను విసరును; నీవు దాని శబద్ము విందువేగాని అది 

యెకక్డనుండి వచుచ్నో యెకక్డికి పోవునో నీకు తెలియదు. ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచిన పర్తివాడును 

ఆలాగే యునాన్డనెను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:8 => పేతురు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై యిటల్నెను పర్జల 

అధికారులారా, పెదద్లారా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:44 => పేతురు ఈ మాటలు ఇంక చెపుప్చుండగా అతని బోధ వినన్ 

వారందరిమీదికి పరిశుదాధ్తమ్ దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15 => నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట 

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:9 => అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:52 => అయితే శిషుయ్లు ఆనందభరితులై పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:8 => మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు 

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 
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తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

వచనము 35 

వారు పర్తివానికి వానివాని అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి గనుక వారిలో ఎవనికిని కొదువ లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

యెహెజేక్లు 11:19 => వారు నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనునటుల్ నేను వారి 

శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచిచ్, వారికి ఏకమనసుస్ 

కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆతమ్ పుటిట్ంతును. 

యెహెజేక్లు 11:20 => అపుప్డు వారు నాకు జనులైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 
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యోహాను 17:11 => నేనికను లోకములో ఉండను గాని వీరు లోకములో ఉనాన్రు; నేను నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్ను. పరిశుదుధ్డవైన తండీర్, మనము ఏకమై యునన్లాగున వారును ఏకమై యుండునటుల్ 

నీవు నాకు అనుగర్హించిన నీ నామమందు వారిని కాపాడుము. 

యోహాను 17:21 => వారును మనయందు ఏకమైయుండవలెనని వారికొరకు మాతర్ము నేను 

పార్రిథ్ంచుటలేదు; వారి వాకయ్మువలన నాయందు విశావ్సముంచువారందరును ఏకమై యుండవలెనని 

వారికొరకును పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

యోహాను 17:22 => మనము ఏకమై యునన్లాగున, వారును ఏకమై యుండవలెనని నీవు నాకు 

అనుగర్హించిన మహిమను నేను వారికి ఇచిచ్తిని. 

యోహాను 17:23 => వారియందు నేనును నాయందు నీవును ఉండుటవలన వారు సంపూరు ణ్లుగా 

చేయబడి యేకముగా ఉనన్ందున నీవు ననున్ పంపితివనియు, నీవు ననున్ పేర్మించినటే ట్ వారినికూడ 

పేర్మించితివనియు, లోకము తెలిసికొనునటుల్ నాకు అనుగర్హించిన మహిమను వారికి ఇచిచ్తిని. 

రోమీయులకు 12:5 => ఆలాగే అనేకులమైన మనము కీర్సుత్లో ఒకక్ శరీరముగా ఉండి, 

ఒకనికొకరము పర్తేయ్కముగా అవయవములమై యునాన్ము. 

రోమీయులకు 15:5 => మీరేకభావము గలవారై యేకగీర్వముగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

తండిర్యగు దేవుని మహిమపరచు నిమితత్ము,  

రోమీయులకు 15:6 => కీర్సుత్యేసు చితత్పర్కారము ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసినవారై 

యుండునటుల్ ఓరుప్నకును ఆదరణకును కరత్యగు దేవుడు మీకు అనుగర్హించును గాక. 

1 కొరిందీయులకు 1:10 => సహోదరులారా, మీరందరు ఏకభావముతో మాటలాడవలెననియు, 

మీలో కక్షలు లేక, యేక మనసుస్తోను ఏక తాతప్రయ్ముతోను, మీరు సనన్దుధ్లై యుండవలెననియు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

1 కొరిందీయులకు 12:14 => శరీరమొకక్టే అవయవముగా ఉండక అనేకమైన అవయవములుగా 

ఉనన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరు ణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

ఎఫెసీయులకు 4:2 => మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినటుల్గా దీరఘ్శాంతముతో కూడిన సంపూరణ్ 

వినయముతోను సాతివ్కముతోను నడుచుకొనవలెనని, 

ఎఫెసీయులకు 4:3 => పర్భువునుబటిట్ ఖైదీనైన నేను మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:4 => శరీరమొకక్టే, ఆతమ్యు ఒకక్డే; ఆ పర్కారమే మీ పిలుపు విషయమై 

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:5 => పర్భువు ఒకక్డే, విశావ్సమొకక్టే, బాపిత్సమ్మొకక్టే, 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:1 => కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, 

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 
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1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:44 => విశవ్సించిన వారందరు ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు 

సమషిట్గా ఉంచుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును 

పరదేశులమునై యునాన్ము , మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము , సిథ్రముగా 

ఉనన్వాడొకడును లేడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:16 => మా దేవా యెహోవా, నీ పరిశుదధ్ నామముయొకక్ ఘనతకొరకు 

మందిరమును కటిట్ంచుటకై మేము సమకూరిచ్న యీ వసుత్ సముదాయమును నీవలన కలిగినదే, 

అంతయు నీదియైయునన్ది. 

లూకా 16:10 => మికిక్లి కొంచెములో నమమ్కముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను నమమ్కముగా 

ఉండును; మికిక్లి కొంచెములో అనాయ్యముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను అనాయ్యముగా ఉండును. 

లూకా 16:11 => కాబటిట్ మీరు అనాయ్యపు సిరి విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల 

సతయ్మైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును? 

లూకా 16:12 => మీరు పరుల సొముమ్ విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల మీ సొంతమైనది 

మీకు ఎవడిచుచ్ను? 
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1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

నిరగ్మకాండము 36:29 => అవి అడుగున కూరచ్బడి మొదటి ఉంగరముదాక ఒకదానితోఒకటి 

శిఖరమున కూరచ్బడినవి. అటుల్ రెండు మూలలలో ఆ రెండు పలకలు చేసెను. 

లేవీయకాండము 25:6 => అపుప్డు భూమియొకక్ విశార్ంతి సంవతస్ర ససయ్ము నీకును నీ 

దాసునికిని నీ దాసికిని నీ జీతగానికిని నీతో నివసించు పరదేశికిని ఆహారమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

2 సమూయేలు 19:14 => అతడు పోయి యెవరును తపప్కుండ యూదావారినందరిని రాజునకు 

ఇషట్పూరవ్కముగా లోబడునటుల్ చేయగా నీవును నీ సేవకులందరును మరల రావలెననన్ వరత్మానము 

వారు రాజునొదద్కు పంపిరి. రాజు తిరిగి యొరాద్ను నదియొదద్కు రాగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:17 => దావీదు బయలుదేరి వారికి ఎదురుగాపోయి వారితో ఇటల్నెను 

మీరు సమాధానము కలిగి నాకు సహాయము చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్యునన్యెడల నా 

హృదయము మీతో అతికియుండును; అటుల్గాక నావలన మీకు అపకారమేదియు కలుగలేదని 

యెరిగియుండియు, ననున్ నా శతుర్వులచేతికి అపప్గింపవలెనని మీరు వచిచ్యునన్యెడల మన 

పితరులయొకక్ దేవుడు దీనిని చూచి మిముమ్ను గదిద్ంచును గాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:13 => వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట ఇరువదిమంది 

నిలిచిరి; బూరలు ఊదువారును పాటకులును ఏక సవ్రముతో యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచు గానము చేయగా యాజకులు పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి బయలువెళి ల్, ఆ బూరలతోను 

తాళములతోను వాదయ్ములతోను కలిసి సవ్రమెతిత్ యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప 

నిరంతరముండునని సోత్తర్ము చేసిరి. 
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ఎజార్ 3:1 => ఏడవ నెలలో ఇశార్యేలీయులు తమ తమ పటట్ణములకు వచిచ్న తరువాత జనులు 

ఏకమనసుస్ కలిగినవారై యెరూషలేములో కూడి, 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

పరమగీతము 7:9 => నీ నోరు శేర్షట్ దార్కాష్రసమువలె నునన్ది ఆ శేర్షఠ్ దార్కాష్రసము నా పిర్యునికి 

మధుర పానీయము అది నిదిర్తుల యధరములు ఆడజేయును. 

యెషయా 35:2 => అది బహుగా పూయుచు ఉలల్సించును ఉలల్సించి సంగీతములు పాడును 

లెబానోను సౌందరయ్ము దానికి కలుగును కరెమ్లు షారోనులకునన్ సొగసు దానికుండును అవి 

యెహోవా మహిమను మన దేవుని తేజసుస్ను చూచును.  

యెషయా 52:8 => ఆలకించుము నీ కావలివారు పలుకుచునాన్రు కూడుకొని బిగగ్రగా 

పాడుచునాన్రు యెహోవా సీయోనును మరల రపిప్ంచగా వారు కనున్లార చూచుచునాన్రు.  

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరు ణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 
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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. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరు ణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 

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 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:9 => సహోదర పేర్మనుగూరిచ్ మీకు వార్యనకక్రలేదు; మీరు ఒకని నొకడు 

పేర్మించుటకు దేవునిచేతనే నేరప్బడితిరి. 

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

వచనము 36 

కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు 

అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

Page  of 665 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15 => అందుచేత పేతురు వచుచ్చుండగా జనులు రోగులను 

వీధులలోనికి తెచిచ్, వారిలో ఎవనిమీదనైనను అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను 

పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:16 => మరియు యెరూషలేము చుటుట్నుండు పటట్ణముల జనులు 

రోగులను అపవితార్తమ్లచేత పీడింపబడిన వారిని మోసికొని కూడివచిచ్రి. వారందరు సవ్సథ్త పొందిరి. 

మారుక్ 16:20 => వారు బయలుదేరి వాకయ్మంతట పర్కటించిరి . పర్భువు వారికి 

సహకారుడైయుండి , వెనువెంట జరుగుచు వచిచ్న సూచక కిర్యలవలన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచుచుండెను. ఆమేన . 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

లూకా 24:49 => ఇదిగో నా తండిర్ వాగాద్నము చేసినది మీమీదికి పంపుచునాన్ను; మీరు పైనుండి 

శకిత్ పొందువరకు పటట్ణములో నిలిచియుండుడని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 
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లూకా 2:52 => యేసు జాఞ్నమందును, వయసుస్నందును, దేవుని దయయందును, మనుషుయ్ల 

దయయందును వరిధ్లుల్ చుండెను. 

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

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.  

లూకా 2:40 => బాలుడు జాఞ్నముతో నిండుకొనుచు, ఎదిగి బలము పొందుచుండెను; దేవుని దయ 

ఆయనమీద నుండెను. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:43 => అపుప్డు పర్తివానికిని భయము కలిగెను. మరియు అనేక 

మహతాక్రయ్ములును సూచక కిర్యలును అపొసత్లుల దావ్రా జరిగెను. 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:15 => దేవుడు కీర్సుత్ను లేపెనని, ఆయననుగూరిచ్ మేము సాక్షయ్ము 

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

వచనము 37 

దాని వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 2:7 => నీచేతుల పనులనిన్టిలోను నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ 

ఆశీరవ్దించెను. ఈ గొపప్ అరణయ్ములో నీవు ఈ నలువది సంవతస్రములు సంచరించిన సంగతి 

ఆయన యెరుగును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు, నీకేమియు తకుక్వకాదు. 

కీరత్నలు 34:9 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనయందు భయభకుత్లు ఉంచుడి. ఆయనయందు 

భయభకుత్లు ఉంచువానికి ఏమియు కొదువలేదు.  

కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 

లూకా 22:35 => మరియు ఆయన సంచియు జాలెయు చెపుప్లును లేకుండ నేను మిముమ్ను 

పంపినపుప్డు, మీకు ఏమైనను తకుక్వాయెనా అని వారినడిగినపుప్డు వారు ఏమియు తకుక్వ 

కాలేదనిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:12 => మీ సొంతకారయ్ములను జరుపుకొనుట యందును మీచేతులతో 

పనిచేయుట యందును ఆశకలిగి యుండవలెననియు, మిముమ్ను హెచచ్రించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:37 => దాని వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:1 => అననీయ అను ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్యైన సపీప్రాతో ఏకమై 

పొలమమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

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. 
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లూకా 12:33 => మీకు కలిగినవాటిని అమిమ్ ధరమ్ము చేయుడి, పాతగిలని సంచులను 

పరలోకమందు అక్షయమైన ధనమును సంపాదించుకొనుడి; అకక్డికి దొంగరాడు, చిమెమ్టకొటట్దు 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

లేవీయకాండము 25:6 => అపుప్డు భూమియొకక్ విశార్ంతి సంవతస్ర ససయ్ము నీకును నీ 

దాసునికిని నీ దాసికిని నీ జీతగానికిని నీతో నివసించు పరదేశికిని ఆహారమగును. 

లేవీయకాండము 27:16 => ఒకడు తన పితార్రిజ్తమైన పొలములో కొంత యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల దాని చలల్బడు వితత్నముల కొలచొపుప్న దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను. పందుము 

యవల వితత్నములు ఏబది తులముల వెండి వెలగలది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:8 => అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయులకును 

మనఃపూరవ్కముగా పశువులు ఇచిచ్రి. యెహోవా మందిరపు అధికారులైన హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, 

యెహీయేలును పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల 

కోడెలను ఇచిచ్రి. 

మతత్యి 14:21 => సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు ఇంచుమించు అయిదు వేలమంది 

పురుషులు. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 
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లూకా 18:22 => యేసు విని నీకింక ఒకటి కొదువగా నునన్ది; నీకు కలిగినవనిన్యు అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడింపుమని 

అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

లూకా 21:4 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి కానుకలు వేసిరిగాని యీమె తన 

లేమిలో తనకు కలిగిన జీవనమంతయు వేసెనని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:13 => ఇతరులకు తేలికగాను మీకు భారముగాను ఉండవలెనని ఇది 

చెపుప్టలేదు గాని 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 
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వచనము 1 

అననీయ అను ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్యైన సపీప్రాతో ఏకమై పొలమమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:2 => అపుప్డు పండెర్ండుగురు అపొసత్లులు తమయొదద్కు శిషుయ్ల 

సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాకయ్ము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెటుట్ట 

యుకత్ముకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:4 => అయితే మేము పార్రథ్నయందును వాకయ్పరిచరయ్ యందును ఎడతెగక 

యుందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:6 => వారిని అపొసత్లుల యెదుట నిలువబెటిట్రి; వీరు పార్రథ్నచేసి 

వారిమీద చేతులుంచిరి. 
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2 కొరిందీయులకు 8:20 => మరియు మేమింత విసాత్రమైన ధరమ్ము విషయమై పరిచారకులమై 

యునాన్ము గనుక దానినిగూరిచ్ మామీద ఎవడును తపుప్ మోపకుండ మేము జాగర్తత్గా చూచుకొనుచు 

అతనిని పంపుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

లేవీయకాండము 25:6 => అపుప్డు భూమియొకక్ విశార్ంతి సంవతస్ర ససయ్ము నీకును నీ 

దాసునికిని నీ దాసికిని నీ జీతగానికిని నీతో నివసించు పరదేశికిని ఆహారమగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:8 => అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయులకును 

మనఃపూరవ్కముగా పశువులు ఇచిచ్రి. యెహోవా మందిరపు అధికారులైన హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, 

యెహీయేలును పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల 

కోడెలను ఇచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 13:13 => నమమ్కముగల మనుషుయ్లని పేరుపొందిన షెలెమాయ్ అను యాజకుని సాదోకు 

అను శాసిత్ని లేవీయులలో పెదాయాను ఖజానామీద నేను కాపరులగా నియమించితిని; వారిచేతికిర్ంద 

మతత్నాయ్ కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న హానాను నియమింపబడెను; మరియు తమ సహోదరులకు 

ఆహారము పంచిపెటుట్ పని వారికి నియమింపబడెను. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

లూకా 12:33 => మీకు కలిగినవాటిని అమిమ్ ధరమ్ము చేయుడి, పాతగిలని సంచులను 

పరలోకమందు అక్షయమైన ధనమును సంపాదించుకొనుడి; అకక్డికి దొంగరాడు, చిమెమ్టకొటట్దు 
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లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:37 => దాని వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

వచనము 2 

భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ 

పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:22 => వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ 

సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ వరకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:25 => అంతట అతడు సౌలును వెదకుటకు తారుస్నకు వెళి ల్ అతనిని 

కనుగొని అంతియొకయకు తోడుకొని వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:30 => ఆలాగున చేసి బరన్బా సౌలు అను వారిచేత పెదద్ల యొదద్కు 

దానిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:25 => బరన్బాయు సౌలును తమ పరిచరయ్ నెరవేరిచ్న తరువాత మారుక్ 

అను మారు పేరుగల యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెరూషలేమునుండి తిరిగి వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:2 => పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును 

కలిగినపుప్డు , ఈ అంశము విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును 

యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:12 => అంతట ఆ సమూహమంతయు ఊరకుండి, బరన్బాయు 

పౌలును తమ దావ్రా దేవుడు అనయ్జనులలో చేసిన సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను వివరించగా 

ఆలకించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:37 => అపుప్డు మారుక్ అనుమారు పేరుగల యోహానును 

వెంటబెటుట్కొనిపోవుటకు బరన్బా యిషట్పడెను.  

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 
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గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

మారుక్ 3:17 => జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; వీరిదద్రికి 

ఆయన బోయనేరెగ్సను పేరు పెటెట్ను; బోయనేరెగ్సు అనగా ఉరిమెడు వారని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:16 => మరియు కైసరయనుండి కొందరు శిషుయ్లు, మొదటనుండి 

శిషుయ్డుగా ఉండిన కుపీర్యుడైన మాన్సోను ఇంట మేము దిగవలెనను ఉదేద్శముతో అతనిని 

వెంటబెటుట్కొని మాతో కూడ వచిచ్రి. 

లేవీయకాండము 25:34 => వారు తమ పటట్ణముల పార్ంత భూములను అముమ్కొనకూడదు; అవి 

వారికి శాశవ్త సావ్సథ్య్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:4 => కాబటిట్ వీరు పరిశుదాధ్తమ్చేత పంపబడినవారై సెలూకయకు వచిచ్ 

అకక్డనుండి ఓడయెకిక్ కుపర్కు వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:3 => కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, 

సిరియవైపుగా వెళి ల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:4 => అకక్డనుండి బయలుదేరిన తరువాత ఎదురుగాలి 

కొటుట్చునన్ందున కుపర్చాటున ఓడ నడిపించితివిు. 

వచనము 3 

అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు 

సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:34 => భూములైనను ఇండల్యినను కలిగినవారందరు వాటిని అమిమ్, 

అమిమ్న వాటి వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటుట్చు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:35 => వారు పర్తివానికి వానివాని అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి గనుక 

వారిలో ఎవనికిని కొదువ లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:1 => అననీయ అను ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్యైన సపీప్రాతో ఏకమై 

పొలమమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

లేవీయకాండము 25:34 => వారు తమ పటట్ణముల పార్ంత భూములను అముమ్కొనకూడదు; అవి 

వారికి శాశవ్త సావ్సథ్య్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:22 => వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ 

సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ వరకు పంపిరి. 

గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 

వచనము 4 
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అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై యుండలేదా? యెందుకు ఈ 

సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని 

వానితో చెపెప్ను 

లేవీయకాండము 10:1 => అహరోను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు తమ తమ ధూపారుత్లను 

తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక 

అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

యెహోషువ 6:1 => ఆ కాలమున ఇశార్యేలీయుల భయముచేత ఎవడును వెలుపలికి పోకుండను 

లోపలికి రాకుండను యెరికో పటట్ణదావ్రము గటిట్గా మూసివేయబడెను. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:48 => అది నిండినపుప్డు దానిని దరికిలాగి, కూరుచ్ండి, మంచి వాటిని గంపలలో చేరిచ్ 

చెడడ్వాటిని బయట పారవేయుదురు. 

యోహాను 6:37 => మీరు ననున్ చూచియుండియు విశవ్సింపకయునాన్రని మీతో చెపిప్తిని. 

2 తిమోతి 2:20 => గొపప్యింటిలో వెండి పాతర్లును బంగారు పాతర్లును మాతర్మే గాక కఱఱ్వియు 

మంటివియు కూడ ఉండును. వాటిలో కొనిన్ ఘనతకును కొనిన్ ఘనహీనతకును వినియోగింపబడును. 

యెహోషువ 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 
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యెహోషువ 7:18 => అతడును అతని యింటి పురుషుల వరుసను దగగ్రకు రపిప్ంపబడినపుప్డు 

యూదా గోతర్ములోని జెరహు మునిమనుమడును జబిద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను 

పటుట్బడెను. 

1 రాజులు 13:5 => మరియు యెహోవా సెలవు పర్కారము దైవజనుడిచిచ్న సూచనచొపుప్న 

బలిపీఠము బదద్లుకాగా బుగిగ్ దానిమీదనుండి ఒలికిపోయెను. 

కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 

మలాకీ 1:14 => నేను ఘనమైన మహారాజునై యునాన్ను; అనయ్జనులలో నా నామము 

భయంకరమైనదిగా ఎంచబడుచునన్దని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కాబటిట్ తన మందలో మగది యుండగా యెహోవాకు మొర్కుక్బడిచేసి చెడిపోయినదానిని అరిప్ంచు 

వంచకుడు శాపగర్సుత్డు. 

మతత్యి 12:44 => విశార్ంతి దొరకనందున నేను వదలివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి వెళుల్దుననుకొని 

వచిచ్, ఆ యింట ఎవరును లేక అది ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి, వెళి ల్ తనకంటె చెడడ్వైన మరి 

యేడు దయయ్ములను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; అవి దానిలో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:34 => భూములైనను ఇండల్యినను కలిగినవారందరు వాటిని అమిమ్, 

అమిమ్న వాటి వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటుట్చు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:37 => దాని వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 13:8 => మేము సతయ్మునకు విరోధముగా ఏమియు చేయనేరము గాని, 

సతయ్ము నిమితత్మే సమసత్మును చేయుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 5:24 => కొందరి పాపములు తేటగా బయలుపడి నాయ్యపు తీరుప్నకు ముందుగా 

నడుచుచునన్వి, మరికొందరి పాపములు వారివెంట వెళుల్చునన్వి. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

వచనము 5 

అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన వారికందరికిని మిగుల భయము 

కలిగెను; 

యెహోషువ 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 

యెహోషువ 7:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు శాపగర్సుత్లై తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక తమ 

శతుర్వుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరి. శాపగర్సుత్లైనవారు మీ మధయ్ నుండకుండ మీరు వారిని 

నిరూమ్లము చేసితేనే తపప్ నేను మీకు తోడైయుండను. 

2 రాజులు 5:21 => నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి 

పరుగున వచుచ్చునన్ వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదురొక్ని కేష్మమా అని 

అడిగెను. అతడు కేష్మమే అని చెపిప్ 

2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 
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2 రాజులు 5:23 => అందుకు నయమాను నీకు అనుకూలమైతే రెటిట్ంపు వెండి తీసికొనుమని 

బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కటిట్ రెండు దుసుత్ల బటట్లనిచిచ్, తన 

పనివారిలో ఇదద్రిమీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 5:24 => మెటల్దగగ్రకు వారు రాగానే వారియొదద్నుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో 

దాచి వారికి సెలవియయ్గా వారు వెళి ల్పోయిరి. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

మలాకీ 1:14 => నేను ఘనమైన మహారాజునై యునాన్ను; అనయ్జనులలో నా నామము 

భయంకరమైనదిగా ఎంచబడుచునన్దని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కాబటిట్ తన మందలో మగది యుండగా యెహోవాకు మొర్కుక్బడిచేసి చెడిపోయినదానిని అరిప్ంచు 

వంచకుడు శాపగర్సుత్డు. 

మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

మలాకీ 3:9 => ఈ జనులందరును నాయొదద్ దొంగిలుచునే యునాన్రు, మీరు శాపగర్సుత్లై 

యునాన్రు. 

యోహాను 12:6 => వాడీలాగు చెపిప్నది బీదలమీద శర్ధధ్కలిగి కాదుగాని వాడు దొంగయైయుండి, 

తన దగగ్ర డబుబ్సంచి యుండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచెచ్ను గనుక ఆలాగు 

చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:34 => భూములైనను ఇండల్యినను కలిగినవారందరు వాటిని అమిమ్, 

అమిమ్న వాటి వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటుట్చు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:35 => వారు పర్తివానికి వానివాని అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి గనుక 

వారిలో ఎవనికిని కొదువ లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:37 => దాని వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:3 => నీవైతే ధరమ్ము చేయునపుప్డు, నీ ధరమ్ము రహసయ్ముగానుండు నిమితత్ము నీ 

కుడిచెయియ్ చేయునది నీ యెడమచేతికి తెలియక యుండవలెను. 

మతత్యి 23:5 => మనుషుయ్లకు కనబడు నిమితత్ము తమ పనులనిన్యు చేయుదురు; తమ 

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

2 రాజులు 5:20 => అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ 

నయమాను తీసికొనివచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని, 
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యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొనిపోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను 

తీసికొందుననుకొని 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

వచనము 6 

అపుప్డు పడుచువారు లేచి వానిని బటట్తో చుటిట్ మోసికొనిపోయి పాతిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

ఆదికాండము 3:14 => అందుకు దేవుడైన యెహోవా సరప్ముతో నీవు దీని చేసినందున 

పశువులనిన్టిలోను భూజంతువులనిన్టిలోను నీవు శపించబడినదానివై నీ కడుపుతో పార్కుచు నీవు 

బర్దుకు దినములనిన్యు మనున్ తిందువు 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 3:16 => ఆయన సతరీతో నీ పర్యాసమును నీ గరభ్వేదనను నేను మికిక్లి 

హెచిచ్ంచెదను; వేదనతో పిలల్లను కందువు; నీ భరత్యెడల నీకు వాంఛ కలుగును; అతడు నినున్ 

ఏలునని చెపెప్ను.  
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ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:2 => దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళి ల్ 

బెయేరె ష్బా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:3 => అందుకు యోవాబు రాజా నా యేలినవాడా, యెహోవా తన 

జనులను ఇపుప్డునన్వారికంటె నూరంతలు ఎకుక్వమందిని చేయునుగాక; వారందరు నా యేలినవాని 

దాసులుకారా? నా యేలినవానికి ఈ విచారణ యేల? ఇది జరుగవలసిన హేతువేమి? జరిగినయెడల 

ఇశార్యేలీయులకు శిక్ష కలుగును అని మనవిచేసెను. 

మతత్యి 4:3 => ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ 

రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుమనెను 

మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మతత్యి 4:5 => అంతట అపవాది పరిశుదధ్ పటట్ణమునకు ఆయనను తీసికొనిపోయి, దేవాలయ 

శిఖరమున ఆయనను నిలువబెటిట్ 
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మతత్యి 4:6 => నీవు దేవుని కుమారుడ వైతే కిర్ందికి దుముకుము ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతల 

కాజాఞ్పించును, నీ పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్చేతులతో ఎతిత్కొందురు 

మతత్యి 4:7 => అని వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను.అందుకు యేసు పర్భువైన నీ దేవుని 

నీవు శోధింపవలదని మరియొక చోట వార్యబడి యునన్దని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 4:8 => మరల అపవాది మిగుల ఎతత్యిన యొక కొండ మీదికి ఆయనను తోడుకొనిపోయి, 

యీ లోక రాజయ్ములనిన్టిని, వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మతత్యి 4:11 => అంతట అపవాది ఆయనను విడిచిపోగా, ఇదిగో దేవదూతలు వచిచ్ ఆయనకు 

పరిచరయ్ చేసిరి. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

లూకా 22:3 => అంతట పండెర్ండుమంది శిషుయ్ల సంఖయ్లో చేరిన ఇసక్రియోతు అనబడిన 

యూదాలో సాతాను పర్వేశించెను 

యోహాను 13:2 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అపప్గింపవలెనని సీమోను 

కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన 

పుటిట్ంచియుండెను గనుక 

యోహాను 13:27 => వాడు ఆ ముకక్ పుచుచ్కొనగానే సాతాను వానిలో పర్వేశించెను. యేసు నీవు 

చేయుచునన్ది తవ్రగా చేయుమని వానితో చెపప్గా 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 
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ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 6:13 => అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము 

నెరవేరిచ్నవారై నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 

ఎఫెసీయులకు 6:15 => పాదములకు సమాధాన సువారత్వలననైన సిదధ్మనసస్ను జోడు తొడుగుకొని 

నిలువబడుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:16 => ఇవనిన్యు గాక విశావ్సమను డాలు పటుట్కొనుడి; దానితో మీరు దుషుట్ని 

అగిన్బాణములనిన్టిని ఆరుప్టకు శకిత్మంతులవుదురు. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 
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పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

యోబు 22:13 => దేవునికి ఏమి తెలియును? గాఢాంధకారములోనుండి ఆయన నాయ్యము 

కనుగొనునా? 

కీరత్నలు 94:7 => విధవరాండర్ను పరదేశులను చంపుచునాన్రు తండిర్లేనివారిని హతము 

చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 94:8 => జనులలో పశుపార్యులారా దీనిని ఆలోచించుడి బుదిధ్హీనులారా, మీరెపుప్డు 

బుదిధ్మంతులవుదురు? 

కీరత్నలు 94:9 => చెవులను కలుగచేసినవాడు వినకుండునా? కంటిని నిరిమ్ంచినవాడు 

కానకుండునా? 

యెషయా 29:15 => తమ ఆలోచనలు యెహోవాకు కనబడకుండ లోలోపల వాటిని మరుగుచేయ 

జూచువారికి శర్మ. మముమ్నెవరు చూచెదరు? మా పని యెవరికి తెలియును? అనుకొని చీకటిలో తమ 

కిర్యలు జరిగించువారికి శర్మ.  

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 11:12 => ఎఫార్యిమువారు అబదధ్ములతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; ఇశార్యేలువారు 

మోసకిర్యలతో ననున్ ఆవరించియునాన్రు; యూదావారు నిరాటంకముగా దేవునిమీద తిరుగుబాటు 

చేయుదురు, నమమ్కమైన పరిశుదధ్ దేవునిమీద తిరుగబడుదురు. 
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సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:21 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన తరువాత ఆ 

మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకు తడవు చేయకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా తపప్క నీవలన దాని 

రాబటుట్కొనును, అది నీకు పాపమగును. 

సామెతలు 20:25 => వివేచింపక పర్తిషిఠ్తమని చెపుప్టయు మొర్కుక్కొనిన తరువాత దానిగూరిచ్ 

విచారించుటయు ఒకనికి ఉరియగును. 

పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుదిధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 

రోమీయులకు 2:21 => ఎదుటివానికి బోధించు నీవు నీకు నీవే బోధించుకొనవా? దొంగిలవదద్ని 

పర్కటించు నీవు దొంగిలెదవా? 

రోమీయులకు 2:22 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపుప్ నీవు వయ్భిచరించెదవా? విగర్హములను 

అసహియ్ంచుకొను నీవు గుళల్ను దోచెదవా? 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 8:29 => అందుకు మోషే నేను నీయొదద్నుండి వెళి ల్ రేపు ఈ యీగల గుంపులు 

ఫరోయొదద్నుండియు అతని సేవకులయొదద్నుండియు అతని జనులయొదద్నుండియు తొలగిపోవునటుల్ 

యెహోవాను వేడుకొందును గాని యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకు ఫరో జనులను పోనియయ్క ఇకను 

వంచన చేయకూడదని చెపిప్ 

లేవీయకాండము 19:11 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. మీరు దొంగిలింపకూడదు, 

బొంకకూడదు, ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకూడదు; 

Page  of 688 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

1 రాజులు 14:6 => అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్ నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో 

ఇటల్నెను యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు వేషము వేసికొని వచుచ్టయేల? కఠినమైన 

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

ఎసేత్రు 7:5 => అందుకు రాజైన అహషేవ్రోషు ఈ కారయ్ము చేయుటకు తన మనసుస్ 

ధృఢపరచుకొనన్వాడెవడు? వాడేడి? అని రాణియగు ఎసేత్రు నడుగగా 

యోబు 15:12 => నీ హృదయము ఏల కుర్ంగిపోయెను? నీ కనున్లు ఏల ఎఱఱ్బారుచునన్వి?  

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

సామెతలు 12:19 => నిజమాడు పెదవులు నితయ్ము సిథ్రమైయుండును అబదధ్మాడు నాలుక 

క్షణమాతర్మే యుండును. 

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 
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యెషయా 57:11 => ఎవనికి జడిసి భయపడినందున ఆ సంగతి మనసక్రింపకపోతివి? నీవు 

కలల్లాడి ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనకపోతివి బహుకాలమునుండి నేను మౌనముగా నుండినందుననే 

గదా నీవు నాకు భయపడుట లేదు?  

యెషయా 59:13 => తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు మా దేవుని 

వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి వయ్తిరికత్మైన మాటలు వచించుటయు 

హృదయమున యోచించుకొని అసతయ్పుమాటలు పలుకుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచునన్వి.  

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

మతత్యి 9:4 => యేసు వారి తలంపులు గర్హించి మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు 

చేయుచునాన్రు? 

మతత్యి 24:48 => అయితే దుషుట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని 

తన మనసుస్లో అనుకొని 

మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

మారుక్ 2:8 => వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో 

తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

లూకా 5:22 => యేసు వారి ఆలోచనలెరిగి మీరు మీ హృదయములలో ఏమి ఆలోచించుచునాన్రు? 

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడడ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 
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యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 10:6 => మీరు సంపూరణ్ విధేయతను కనుపరచినపుప్డు సమసత్మైన 

అవిధేయతకు పర్తిదండన చేయ సిదధ్పడియునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:27 => అపవాదికి చోటియయ్కుడి; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 
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తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 7 

ఇంచుమించు మూడుగంటల సేపటికి వాని భారయ్ జరిగినది యెరుగక లోపలికి వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:22 => సతరీలుగాని పురుషులుగాని యెవరెవరి హృదయములు వారిని 

పేర్రేపించెనో వారందరు యెహోవాకు బంగారు అరిప్ంచిన పర్తివాడును ముకక్రలను, పోగులను, 

ఉంగరములను తావళములను, సమసత్ విధమైన బంగారు వసుత్వులను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => ఈ దినమున యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా మనఃపూరవ్కముగా 

ఇచుచ్వారెవరైన మీలో ఉనాన్రా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

Page  of 692 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

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 కొరిందీయులకు 8:8 => భోజనమునుబటిట్ దేవుని యెదుట మనము మెపుప్పొందము; 

తినకపోయినందున మనకు తకుక్వలేదు, తినినందున మనకు ఎకుక్వలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 9:5 => తకిక్న అపొసత్లులవలెను, పర్భువుయొకక్ సహోదరులవలెను, కేఫావలెను 

విశావ్సురాలైన భారయ్ను వెంటబెటుట్కొని తిరుగుటకు మాకు అధికారములేదా? 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

1 కొరిందీయులకు 9:7 => ఎవడైనను తన సొంత ఖరుచ్ పెటుట్కొని దండులో కొలువుచేయునా? 

దార్క్షతోట వేసి దాని ఫలము తిననివాడెవడు? మందను కాచి మందపాలు తార్గనివాడెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 9:8 => ఈ మాటలు లోకాచారమునుబటిట్ చెపుప్చునాన్నా? ధరమ్శాసత్రముకూడ 

వీటిని చెపుప్చునన్దిగదా? 

1 కొరిందీయులకు 9:9 => కళల్ము తొర్కుక్చునన్ యెదుద్ మూతికి చికక్ము పెటట్వదుద్ అని మోషే 

ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి యునన్ది. దేవుడు ఎడల్కొరకు విచారించుచునాన్డా? 

1 కొరిందీయులకు 9:10 => కేవలము మనకొరకు దీనిని చెపుప్చునాన్డా? అవును, మనకొరకే గదా 

యీ మాట వార్యబడెను? ఏలయనగా, దునున్వాడు ఆశతో దునన్వలెను, కళల్ము తొర్కిక్ంచువాడు 

పంటలో పాలు పొందుదునను ఆశతో తొర్కిక్ంపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:11 => మీకొరకు ఆతమ్సంబంధమైనవి మేము వితిత్యుండగా మీవలన 

శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొపప్ కారయ్మా? 

1 కొరిందీయులకు 9:12 => ఇతరులకు మీపైని యీ అధికారములో పాలు కలిగినయెడల మాకు 

ఎకుక్వ కలదుగదా? అయితే మేము ఈ అధికారమును వినియోగించుకొనలేదు; కీర్సుత్ సువారత్కు ఏ 

అభయ్ంతరమైనను కలుగజేయకుండుటకై అనిన్టిని సహించుచునాన్ము. 
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1 కొరిందీయులకు 9:13 => ఆలయకృతయ్ములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము 

చేయుచునాన్రనియు, బలిపీఠమునొదద్ కనిపెటుట్కొని యుండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై 

యునాన్రనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 9:14 => ఆలాగున సువారత్ పర్చురించువారు సువారత్వలన జీవింపవలెనని 

పర్భువు నియమించియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 9:15 => నేనైతే వీటిలో దేనినైనను వినియోగించుకొనలేదు; మీరు నాయెడల 

యీలాగున జరుపవలెనని ఈ సంగతులు వార్యను లేదు. ఎవడైనను నా అతిశయమును నిరరథ్కము 

చేయుటకంటె నాకు మరణమే మేలు. 

1 కొరిందీయులకు 9:16 => నేను సువారత్ను పర్కటించుచునన్ను నాకు అతిశయ కారణము లేదు. 

సువారత్ను పర్కటింపవలసిన భారము నామీద మోపబడియునన్ది. అయోయ్, నేను సువారత్ను 

పర్కటింపకపోయినయెడల నాకు శర్మ. 

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:14 => నీ ఉపకారము బలవంతముచేత నైనటుట్ కాక సేవ్చాఛ్పూరవ్కమైనదిగా 

ఉండవలెనని, నీ సమమ్తిలేక యేమియు చేయుటకు నాకిషట్ములేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

యెహోషువ 7:25 => అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

యెహోషువ 7:26 => వారిని రాళల్తో కొటిట్న తరువాత అగిన్చేత కాలిచ్ వారిమీద రాళల్ను పెదద్ 

కుపప్గా వేసిరి. అది నేటివరకు ఉనన్ది. అపుప్డు యెహోవా కోపోదేర్కము విడినవాడై మళుల్కొనెను. 

అందుచేతను నేటివరకు ఆ చోటికి ఆకోరు లోయ అనిపేరు. 
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యోబు 15:35 => వారు దుషాక్రయ్మును గరభ్మున ధరించి పాపము కందురు వారి కడుపున 

కపటము పుటుట్ను. 

కీరత్నలు 7:14 => పాపమును కనుటకు వాడు పర్సవవేదన పడుచునాన్డు చేటును గరభ్మున 

ధరించినవాడై అబదద్మును కనియునాన్డు. 

యెషయా 59:4 => నీతినిబటిట్ యెవడును సాక్షయ్ము పలుకడు సతయ్మునుబటిట్ యెవడును 

వాయ్జెయ్మాడడు అందరు వయ్రథ్మైనదాని నముమ్కొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గరభ్ము 

ధరించి పాపమును కందురు.  

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

నిరగ్మకాండము 16:8 => మరియు మోషే మీరు తినుటకై సాయంకాలమున మాంసమును 

ఉదయమున చాలినంత ఆహారమును యెహోవా మీకియయ్గాను, మీరు ఆయనమీద సణుగు మీ 

సణుగులను యెహోవాయే వినుచుండగాను, మేము ఏపాటివారము? మీ సణుగుట యెహోవా 

మీదనేగాని మామీద కాదనెను 

సంఖాయ్కాండము 16:11 => ఇందు నిమితత్ము నీవును నీ సమసత్సమాజమును యెహోవాకు 

విరోధముగా పోగైయునాన్రు. అహరోను ఎవడు? అతనికి విరోధముగా మీరు సణుగనేల అనెను. 

1 సమూయేలు 8:7 => అందుకు యెహోవా సమూయేలునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా జనులు నీతో 

చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము జరిగింపుము; వారు నినున్ విసరిజ్ంపలేదు గాని తముమ్ను ఏలకుండ 

ననేన్ విసరిజ్ంచియునాన్రు. 
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2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషుఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

లూకా 10:16 => మీ మాట వినువాడు నా మాట వినును, మిముమ్ను నిరాకరించువాడు ననున్ 

నిరాకరించును, ననున్ నిరాకరించువాడు ననున్ పంపినవానిని నిరాకరించుననెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 8:29 => అందుకు మోషే నేను నీయొదద్నుండి వెళి ల్ రేపు ఈ యీగల గుంపులు 

ఫరోయొదద్నుండియు అతని సేవకులయొదద్నుండియు అతని జనులయొదద్నుండియు తొలగిపోవునటుల్ 

యెహోవాను వేడుకొందును గాని యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకు ఫరో జనులను పోనియయ్క ఇకను 

వంచన చేయకూడదని చెపిప్ 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 
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లేవీయకాండము 6:2 => ఒకడు యెహోవాకు విరోధముగా దోర్హముచేసి పాపియైనయెడల, అనగా 

తనకు అపప్గింపబడినదాని గూరిచ్యేగాని తాకటుట్ ఉంచినదాని గూరిచ్యేగాని, దోచుకొనినదాని 

గూరిచ్యేగాని, తన పొరుగువానితో బొంకిన యెడలనేమి, తన పొరుగువాని బలాతక్రించిన 

యెడలనేమి 

లేవీయకాండము 19:11 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. మీరు దొంగిలింపకూడదు, 

బొంకకూడదు, ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకూడదు; 

లేవీయకాండము 27:16 => ఒకడు తన పితార్రిజ్తమైన పొలములో కొంత యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల దాని చలల్బడు వితత్నముల కొలచొపుప్న దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను. పందుము 

యవల వితత్నములు ఏబది తులముల వెండి వెలగలది. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఈ 

పర్కారము యోచించుకొని, ఐశవ్రయ్మునైనను సొముమ్నైనను ఘనతనైనను నీ శతుర్వుల పార్ణమునైనను 

దీరాఘ్యువునైనను అడుగక, నేను నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు నాయ్యము 

తీరుచ్టకు తగిన జాఞ్నమును తెలివిని అడిగియునాన్వు. 

యోబు 15:12 => నీ హృదయము ఏల కుర్ంగిపోయెను? నీ కనున్లు ఏల ఎఱఱ్బారుచునన్వి?  

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

పర్సంగి 5:5 => నీవు మొర్కుక్కొనినదాని చెలిల్ంచుము, నీవు మొర్కుక్కొని చెలిల్ంపకుండుటకంటె 

మొర్కుక్కొనకుండుటయే మేలు. 
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యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 

యెషయా 33:11 => మీరు పొటుట్ను గరభ్ము ధరించి కొయయ్కాలును కందురు. మీ ఊపిరియే 

అగిన్యైనటుట్ మిముమ్ను దహించివేయుచునన్ది.  

యెషయా 59:13 => తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు మా దేవుని 

వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి వయ్తిరికత్మైన మాటలు వచించుటయు 

హృదయమున యోచించుకొని అసతయ్పుమాటలు పలుకుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచునన్వి.  

మతత్యి 9:4 => యేసు వారి తలంపులు గర్హించి మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు 

చేయుచునాన్రు? 

మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:44 => విశవ్సించిన వారందరు ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు 

సమషిట్గా ఉంచుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 
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వచనము 8 

అపుప్డు పేతురు మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమిమ్తిరా నాతో చెపుప్మని ఆమెను అడిగెను. అందుకామె 

అవును ఇంతకే అని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:10 => వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొదద్ పడి పార్ణము విడిచెను. ఆ 

పడుచువారు, లోపలికి వచిచ్, ఆమె చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె 

పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:11 => సంఘమంతటికిని, ఈ సంగతులు వినిన వారికందరికిని మిగుల 

భయము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:11 => ఇదిగో పర్భువు తనచెయియ్ నీమీద ఎతిత్యునాన్డు; నీవు 

కొంతకాలము గుర్డిడ్వాడవై సూరుయ్ని చూడకుందువని చెపెప్ను. వెంటనే మబుబ్ను చీకటియు అతని 

కమెమ్ను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయియ్పటుట్కొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:27 => కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదద్నుండి 

ఇటు అటు లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి కుమారులును వారి 

పసిపిలల్లును తమ గుడారముల దావ్రమున నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:28 => మోషే ఈ సమసత్ కారయ్ములను చేయుటకు యెహోవా ననున్ 

పంపెననియు, నా అంతట నేనే వాటిని చేయలేదనియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 16:29 => మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి మరణము వీరు 

పొందినయెడలను, సమసత్ మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా ననున్ 

పంపలేదు. 
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సంఖాయ్కాండము 16:30 => అయితే యెహోవా గొపప్ వింత పుటిట్ంచుటవలన వారు పార్ణములతో 

పాతాళములో కూలునటుల్ భూమి తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన సమసత్మును 

మింగివేసినయెడల వారు యెహోవాను అలక్షయ్ము చేసిరని మీకు తెలియుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:31 => అతడు ఆ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించగానే వారి కిర్ంది నేల 

నెరవిడిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:33 => వారును వారి సంబంధులందరును పార్ణముతో పాతాళములో కూలిరి; 

భూమి వారిని మింగివేసెను; వారు సమాజములో ఉండకుండ నశించిరి. 

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

2 రాజులు 1:11 => మరల రాజు ఏబది మందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని 

యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచిచ్  దైవజనుడా , తవ్ రగా దిగిరమమ్ ని రాజు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 రాజులు 1:12 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని చెపప్గా, ఆకాశమునుండి దేవుని అగిన్ దిగి వానిని వాని 

యేబదిమందిని దహించెను. 

2 రాజులు 1:13 => ఇంకను రాజు ఏబది మందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని ఏబదిమందితో 

కూడ పంపగా ఏబదిమంది మీద అధిపతియైన ఆ మూడవవాడు వచిచ్ ఏలీయా యెదుట మోకాళూ ల్ని 

దైవజనుడా, దయచేసి నా పార్ణమును నీ దాసులైన యీ యేబదిమంది పార్ణములను నీ దృషిట్కి 

పిర్యమైనవిగా ఉండనిముమ్. 

Page  of 700 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

2 రాజులు 1:14 => చితత్గించుము; ఆకాశమునుండి అగిన్ దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను 

ఇదద్రిని వాని వాని యేబదిమందితో కూడ దహించెను; అయితే నా పార్ణము నీ దృషిట్కి పిర్యమైనదిగా 

ఉండనిమమ్ని మనవిచేయగా 

2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

యిరిమ్యా 5:14 => కావున సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు వారు ఈ మాటలు పలికినందున నా వాకయ్ములు వారిని కాలుచ్నటుల్ నీ నోట 

వాటిని అగిన్గాను ఈ జనమును కటెట్లుగాను నేను చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

1 కొరిందీయులకు 4:21 => మీరేది కోరుచునాన్రు? బెతత్ముతో నేను మీయొదద్కు రావలెనా? 

పేర్మతోను సాతివ్కమైన మనసుస్తోను రావలెనా? 

2 కొరిందీయులకు 10:2 => శరీరపర్కారము నడుచుకొనువారమని మముమ్నుగూరిచ్ 

కొందరనుకొనుచునాన్రు కారా? అటిట్వారియెడల నేను తెగించి కాఠినయ్ము చూపవలెనని 

తలంచుకొనుచునాన్ను గాని, నేను వచిచ్నపుప్డు అటుల్ కాఠినయ్మును చూపకుండునటుల్ చేయుడని నేను 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 10:3 => మేము శరీరధారులమై నడుచుకొనుచునన్ను శరీరపర్కారము యుదధ్ము 

చేయము. 

2 కొరిందీయులకు 10:4 => మా యుదోధ్పకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని, దేవుని 

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడడ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

2 కొరిందీయులకు 10:6 => మీరు సంపూరణ్ విధేయతను కనుపరచినపుప్డు సమసత్మైన 

అవిధేయతకు పర్తిదండన చేయ సిదధ్పడియునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 13:2 => నేను మునుపు చెపిప్తిని; నేనిపుప్డు మీయొదద్ లేకునన్ను రెండవసారి 

మీయొదద్నునన్టుట్గానే, మునుపటినుండి పాపము చేయుచుండిన వారికిని మిగిలినవారికందరికిని 

ముందుగా తెలియజేయునదేమనగా, నేను తిరిగి వచిచ్నయెడల కనికరము చూపను. 

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 

పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:11 => సంఘమంతటికిని, ఈ సంగతులు వినిన వారికందరికిని మిగుల 

భయము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:43 => అపుప్డు పర్తివానికిని భయము కలిగెను. మరియు అనేక 

మహతాక్రయ్ములును సూచక కిర్యలును అపొసత్లుల దావ్రా జరిగెను. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

సంఖాయ్కాండము 16:34 => వారి చుటుట్నునన్ ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి 

మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 17:12 => అయితే ఇశార్యేలీయులు మోషేతో ఇటల్నిరి ఇదిగో మా పార్ణములు 

పోయినవి; నశించిపోతివిు మేమందరము నశించిపోతివిు. 

సంఖాయ్కాండము 17:13 => యెహోవా మందిరమునకు సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము 

అందరము చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:11 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని భయపడుదురు గనుక నీ 

మధయ్ అటిట్ దుషాక్రయ్మేమియు ఇకను చేయకుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 

యెహోషువ 22:20 => జెరహు కుమారుడైన ఆకాను పర్తిషిఠ్తమైన దాని విషయములో 

తిరుగబడినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మీదికి కోపము రాలేదా? తన దోషమువలన ఆ 

మనుషుయ్డొకడే మరణమాయెనా? 

1 సమూయేలు 6:19 => బేతెష్మెషువారు యెహోవా మందసమును తెరచి చూడగా దేవుడు వారిని 

హతముచేసి ఆ జనులలో ఏబది వేల డెబబ్దిమందిని మొతెత్ను. యెహోవా గొపప్ దెబబ్తో అనేకులను 

మొతత్గా జనులు దుఃఖాకార్ంతులైరి. 

1 సమూయేలు 6:20 => అపుప్డు బేతెష్మెషువారు పరిశుదధ్ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఎవరు 

నిలువగలరు? మనయొదద్నుండి ఆయన ఎవరి యొదద్కు పోవలెనని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 6:21 => కిరయ్తాయ్రీము కాపురసుథ్లకు దూతలను పంపిఫిలిషీత్యులు యెహోవా 

మందసమును మరల తీసికొనివచిచ్రి; మీరు వచిచ్ మీ దాపునకు దానిని తీసికొని పోవలెనని 

వరత్మానము పంపిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆ దినమున దావీదు దేవుని విషయమై భయమొంది దేవుని 

మందసమును నాయొదద్కు నేను ఏలాగు తీసికొనిపోవుదుననుకొని, మందసమును 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => ఇంతకుముందు మీరు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మందసమును మోయక యుండుటచేతను, మనము మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విధినిబటిట్ 

విచారణ చేయకుండుటచేతను, ఆయన మనలో నాశనము కలుగజేసెను; కావున ఇపుప్డు మీరును 

మీవారును మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, నేను ఆ మందసమునకు సిదధ్పరచిన సథ్లమునకు దాని 

తేవలెను. 
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కీరత్నలు 64:9 => మనుషుయ్లందరు భయముకలిగి దేవుని కారయ్ములు తెలియజేయుదురు ఆయన 

కారయ్ములు చకక్గా యోచించుకొందురు  

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 19:22 => మరియు యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యెహోవా యొదద్కు చేరు 

యాజకులు తముమ్తామే పరిశుదధ్ పరచుకొనవలెనని మోషేతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 30:20 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును సేవచేసి యెహోవాకు 

హోమధూపము నరిప్ంచుటకు బలిపీఠము నొదద్కు వచుచ్నపుప్డును తాము చావక యుండునటుల్ నీళల్తో 

కడుగుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 

1 సమూయేలు 28:19 => యెహోవా నినున్ను ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల చేతికి అపప్గించును; 

యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దండును ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించును; రేపు నీవును నీ కుమారులును 

నాతోకూడ ఉందురు అని సౌలుతో చెపప్గా 

Page  of 704 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషుఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

సామెతలు 21:11 => అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జాఞ్నము లేనివాడు జాఞ్నము పొందును 

జాఞ్నము గలవాడు ఉపదేశమువలన తెలివినొందును. 

పర్సంగి 7:17 => అధికముగా దురామ్రగ్పు పనులు చేయకుము, బుదిధ్హీనముగా తిరుగవదుద్; నీ 

కాలమునకు ముందుగా నీ వేల చనిపోదువు? 

యెహెజేక్లు 11:13 => నేను ఆ పర్కారము పర్వచింపుచుండగా బెనాయా కుమారుడైన పెలటాయ్ 

చచెచ్ను గనుక నేను సాషాట్ంగపడి యెలుగెతిత్ అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, ఇశార్యేలీయుల శేషమును 

నీవు నిరూమ్లము చేయుదువా? అని మొఱఱ్పెటిట్తిని. 

లూకా 1:65 => అందునుబటిట్ వారి చుటుట్పటల్ కాపురమునన్ వారికందరికిని భయము కలిగెను. ఆ 

సంగతులనిన్యు యూదయ కొండసీమల యందంతట పర్చురమాయెను. 

లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

గలతీయులకు 5:12 => మిముమ్ను కలవరపెటుట్వారు తముమ్ను తాము ఛేదించుకొనుట మేలు. 

1 తిమోతి 5:20 => ఇతరులు భయపడు నిమితత్ము పాపము చేయువారిని అందరియెదుట 

గదిద్ంపుము. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 
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పర్కటన 11:11 => అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ 

వారిలో పర్వేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 

కలిగెను.  

వచనము 9 

అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ 

పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను మోసికొనిపోవుదురని 

ఆమెతో చెపెప్ను 

లేవీయకాండము 10:4 => అహరోను మౌనముగానుండగా మోషే అహరోను పిన తండిర్యైన 

ఉజీజ్యేలు కుమారులైన మీషాయేలును ఎలాస్ఫానును పిలిపించి మీరు సమీపించి పరిశుదధ్సథ్లము 

నెదుటనుండి పాళెము వెలుపలికి మీ సహోదరుల శవములను మోసికొనిపోవుడని వారితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 10:5 => మోషే చెపిప్నటుల్ వారు సమీపించి చొకాక్యిలను తీయకయే పాళెము 

వెలుపలికి వారిని మోసికొనిపోయిరి. 

లేవీయకాండము 10:6 => అపుప్డు మోషే అహరోనును అతని కుమారులైన ఎలియాజరు 

ఈతామారును వారితో మీరు చావకుండునటుల్ను యెహోవా ఈ సరవ్సమాజముమీద 

ఆగర్హపడకుండునటుల్ను, మీరు తల విరియబోసికొనకూడదు; బటట్లను చింపుకొనకూడదు కాని, 

యెహోవా వారిని కాలిచ్నందుకు మీ సహోదరులైన ఇశార్యేలీయుల యింటివారందరు ఏడవ వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:23 => అతని శవము రాతిర్వేళ ఆ మార్నుమీద నిలువకూడదు. 

వేర్లాడదీయబడినవాడు దేవునికి శాపగర్సుత్డు గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ 

దేశమును నీవు అపవితర్పరచకుండునటుల్ అగతయ్ముగా ఆ దినమున వానిని పాతిపెటట్వలెను. 

2 సమూయేలు 18:17 => జనులు అబా ష్లోము యొకక్ కళేబరమును ఎతిత్ అడవిలో ఉనన్ 

పెదద్గోతిలో పడవేసి పెదద్రాళల్కుపప్ దానిమీద పేరిచ్న తరువాత ఇశార్యేలీయులందరును తమ తమ 

యిండల్కు పోయిరి. 
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యోహాను 19:40 => అంతట వారు యేసు దేహమును ఎతిత్కొని వచిచ్, యూదులు పాతిపెటుట్ 

మరాయ్ద చొపుప్న ఆ సుగంధదర్వయ్ములు దానికి పూసి నారబటట్లు చుటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

వచనము 10 

వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొదద్ పడి పార్ణము విడిచెను. ఆ పడుచువారు, లోపలికి వచిచ్, ఆమె 

చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 11 

సంఘమంతటికిని, ఈ సంగతులు వినిన వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను. 

యోబు 31:33 => ఆదాము చేసినటుల్ నా దోషములను దాచిపెటుట్కొని 

పర్సంగి 8:3 => రాజుల సముఖమునుండి అనాలోచనగా వెళల్కుము; వారు తాము కోరినదెలల్ 

నెరవేరుచ్దురు గనుక దుషాక్రయ్ములో పాలుపుచుచ్కొనకుము. 

వచనము 12 

పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. 

మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో ఉండిరి. 

ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 3:10 => అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా 

నుంటినిగనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను. 

ఆదికాండము 3:11 => అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని 

నేను నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 
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ఆదికాండము 3:12 => అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ 

వృక్షఫలములు కొనిన్ నాకియయ్గా నేను తింటిననెను. 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:20 => వారి మాటకు నీవు సమమ్తింపవదుద్ ; వారిలో 

నలువదిమందికంటె ఎకుక్వ మనుషుయ్లు అతనికొరకు పొంచియునాన్రు. వారు అతని చంపువరకు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్రు; ఇపప్డు నీయొదద్ మాట తీసికొనవలెనని 

కనిపెటుట్కొని సిదధ్ముగా ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:22 => తరువాత అతడు శతాధిపతులలో ఇదద్రిని తనయొదద్కు పిలిచి 

కైసరయవరకు వెళుల్టకు ఇనూన్రు మంది సైనికులను డెబబ్దిమంది గుఱఱ్పురౌతులను ఇనూన్రు మంది 

యీటెలవారిని రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలకు సిదధ్పరచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:6 => నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:7 => భూమియొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకు నీకు 

సమీపముగానుండినను నీకు దూరముగానుండినను, నీ చుటుట్నుండు జనముల దేవతలలో నీవును నీ 

పితరులును ఎరుగని యితర దేవతలను పూజింతము రమమ్ని రహసయ్ముగా నినున్ పేర్రేపించినయెడల 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:8 => వారి మాటకు సమమ్తింపకూడదు; వారిమాట వినకూడదు, 

వారిని కటాకిష్ంపకూడదు; వారియందు జాలిపడకూడదు, వారిని మాటుపరచకూడదు; అవశయ్ముగా 

వారిని చంపవలెను. 

సామెతలు 11:21 => నిశచ్యముగా భకిత్హీనునికి శిక్ష తపప్దు. నీతిమంతుల సంతానము 

విడిపింపబడును. 

సామెతలు 16:5 => గరవ్ హృదయులందరు యెహోవాకు హేయులు నిశచ్యముగా వారు శిక్ష 

నొందుదురు. 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 17:2 => మోషేతో వాదించుచు తార్గుటకు మాకు నీళి ల్మమ్ని అడుగగా మోషే మీరు 

నాతో వాదింపనేల, యెహోవాను శోధింపనేల అని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 17:7 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు చేసిన వాదమును బటిట్యు యెహోవా మన 

మధయ్ ఉనాన్డో లేడో అని వారు యెహోవాను శోధించుటను బటిట్యు అతడు ఆ చోటికి మసాస్ అనియు 

మెరీబా అనియు పేరుల్ పెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:22 => నేను ఐగుపుత్లోను అరణయ్ములోను చేసిన సూచక కిర్యలను నా 

మహిమను చూచిన యీ మనుషుయ్లందరు ఈ పది మారులు నా మాట వినక ననున్ పరిశోధించిరి. 
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కీరత్నలు 78:18 => వారు తమ ఆశకొలది ఆహారము నడుగుచు తమ హృదయములలో దేవుని 

శోధించిరి. 

కీరత్నలు 78:19 => ఈ అరణయ్ములో దేవుడు భోజనము సిదధ్పరచగలడా యనుచు వారు దేవునికి 

విరోధముగా మాటలాడిరి. 

కీరత్నలు 78:20 => ఆయన బండను కొటట్గా నీరు ఉబికెను నీళుల్ కాలువలై పారెను. ఆయన 

ఆహారము ఇయయ్గలడా? ఆయన తన పర్జలకు మాంసము సిదధ్పరచగలడా? అని వారు చెపుప్కొనిరి. 

కీరత్నలు 78:40 => అరణయ్మున వారు ఆయనమీద ఎనిన్మారులో తిరుగబడిరి ఎడారియందు 

ఆయనను ఎనిన్మారులో దుఃఖపెటిట్రి.  

కీరత్నలు 78:41 => మాటిమాటికి వారు దేవుని శోధించిరి మాటిమాటికి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవునికి 

సంతాపము కలిగించిరి. 

కీరత్నలు 78:56 => అయినను వారు మహోనన్తుడైన దేవుని శోధించి తిరుగుబాటు చేసిరి ఆయన 

శాసనముల ననుసరింపకపోయిరి.  

కీరత్నలు 95:8 => అరణయ్మందు మెరీబాయొదద్ మీరు కఠినపరచుకొనినటుల్ మసాస్దినమందు మీరు 

కఠినపరచుకొనినటుల్ మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి.  

కీరత్నలు 95:9 => అచచ్ట మీ పితరులు ననున్ పరీకిష్ంచి శోధించి నా కారయ్ములు చూచిరి 

కీరత్నలు 95:10 => నలువది ఏండల్కాలము ఆ తరమువారివలన నేను విసికి వారు హృదయమున 

తపిప్పోవు పర్జలు వారు నా మారగ్ములు తెలిసికొనలేదని అనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 95:11 => కావున నేను కోపించి వీరెనన్డును నా విశార్ంతిలో పర్వేశింపకూడదని 

పర్మాణము చేసితిని. 

మతత్యి 4:7 => అని వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను.అందుకు యేసు పర్భువైన నీ దేవుని 

నీవు శోధింపవలదని మరియొక చోట వార్యబడి యునన్దని వానితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:9 => మనము పర్భువును శోధింపకయుందము; వారిలో కొందరు శోధించి 

సరప్ములవలన నశించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:6 => అపుప్డు పడుచువారు లేచి వానిని బటట్తో చుటిట్ మోసికొనిపోయి 

పాతిపెటిట్రి. 

2 రాజులు 6:32 => అయితే ఎలీషా తన యింట కూరుచ్నియుండగా పెదద్లును అతనితోకూడ 

కూరుచ్ండియునన్పుప్డు రాజు ఒక మనిషిని పంపెను. ఆ పంపబడినవాడు ఎలీషా దగగ్రకు 

రాకమునుపే అతడు ఆ పెదద్లను చూచి ఈ నరహంతకుని కుమారుడు నా తలను కొటిట్వేయుటకు 

ఒకని పంపియునాన్డని మీకు తెలిసినదా? మీరు కనిపెటిట్యుండి, ఆ దూత రాగా వాడు లోపలికి 

రాకుండ తలుపుతో వానిని వెలుపలికి తోసి తలుపు మూసివేయుడి; వాని యజమానుని కాళల్చపుప్డు 

వానివెనుక వినబడును గదా అని వారితో చెపుప్చుండగా 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

ఆదికాండము 20:13 => దేవుడు ననున్ నా తండిర్యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము పోవునటుల్ చేసినపుప్డు 

నేను ఆమెను చూచి మనము పోవు పర్తి సథ్లమందు ఇతడు నా సహోదరుడని ననున్గూరిచ్ చెపుప్ము; 

నీవు నాకు చేయవలసిన ఉపకారమిదేయని చెపిప్తిననెను. 

లేవీయకాండము 10:4 => అహరోను మౌనముగానుండగా మోషే అహరోను పిన తండిర్యైన 

ఉజీజ్యేలు కుమారులైన మీషాయేలును ఎలాస్ఫానును పిలిపించి మీరు సమీపించి పరిశుదధ్సథ్లము 

నెదుటనుండి పాళెము వెలుపలికి మీ సహోదరుల శవములను మోసికొనిపోవుడని వారితో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 
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1 సమూయేలు 28:19 => యెహోవా నినున్ను ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల చేతికి అపప్గించును; 

యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దండును ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించును; రేపు నీవును నీ కుమారులును 

నాతోకూడ ఉందురు అని సౌలుతో చెపప్గా 

1 రాజులు 14:6 => అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్ నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో 

ఇటల్నెను యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు వేషము వేసికొని వచుచ్టయేల? కఠినమైన 

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

కీరత్నలు 139:7 => నీ ఆతమ్యొదద్నుండి నేనెకక్డికి పోవుదును? నీ సనిన్ధినుండి నేనెకక్డికి 

పారిపోవుదును? 

పర్సంగి 8:3 => రాజుల సముఖమునుండి అనాలోచనగా వెళల్కుము; వారు తాము కోరినదెలల్ 

నెరవేరుచ్దురు గనుక దుషాక్రయ్ములో పాలుపుచుచ్కొనకుము. 

యెషయా 7:12 => ఆహాజు నేను అడుగను యెహోవాను శోధింపనని చెపప్గా 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 9:4 => యేసు వారి తలంపులు గర్హించి మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు 

చేయుచునాన్రు? 

మతత్యి 22:18 => యేసు వారి చెడుతనమెరిగి వేషధారులారా, ననెన్ందుకు శోధించుచునాన్రు? 

Page  of 712 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

మారుక్ 8:11 => అంతట పరిసయుయ్లు వచిచ్ ఆయనను శోధించుచు, ఆకాశమునుండి యొక 

సూచక కిర్యను చూపుమని ఆయన నడిగి ఆయనతో తరిక్ంపసాగిరి. 

మారుక్ 12:15 => ఇచెచ్దమా ఇయయ్కుందుమా? అని ఆయన నడిగిరి. ఆయన వారి వేషధారణను 

ఎరిగి మీరు ననున్ ఎందుకు శోధించుచునాన్రు? ఒక దేనారము నాయొదద్కు తెచిచ్ చూపుడని వారితో 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

గలతీయులకు 5:12 => మిముమ్ను కలవరపెటుట్వారు తముమ్ను తాము ఛేదించుకొనుట మేలు. 

వచనము 13 

కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 19:22 => మరియు యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యెహోవా యొదద్కు చేరు 

యాజకులు తముమ్తామే పరిశుదధ్ పరచుకొనవలెనని మోషేతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 30:20 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును సేవచేసి యెహోవాకు 

హోమధూపము నరిప్ంచుటకు బలిపీఠము నొదద్కు వచుచ్నపుప్డును తాము చావక యుండునటుల్ నీళల్తో 

కడుగుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 10:2 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు 

యెహోవా సనిన్ధిని మృతిబొందిరి. 
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లేవీయకాండము 10:4 => అహరోను మౌనముగానుండగా మోషే అహరోను పిన తండిర్యైన 

ఉజీజ్యేలు కుమారులైన మీషాయేలును ఎలాస్ఫానును పిలిపించి మీరు సమీపించి పరిశుదధ్సథ్లము 

నెదుటనుండి పాళెము వెలుపలికి మీ సహోదరుల శవములను మోసికొనిపోవుడని వారితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 28:19 => యెహోవా నినున్ను ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల చేతికి అపప్గించును; 

యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దండును ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించును; రేపు నీవును నీ కుమారులును 

నాతోకూడ ఉందురు అని సౌలుతో చెపప్గా 

1 రాజులు 14:6 => అంతలో అహీయా దావ్రము లోపలికి వచుచ్ నామె కాలిచపుప్డు విని ఆమెతో 

ఇటల్నెను యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రముమ్; నీవు వేషము వేసికొని వచుచ్టయేల? కఠినమైన 

మాటలు నీకు చెపప్వలెనని నాకు ఆజఞ్యాయెను. 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషుఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

పర్సంగి 7:17 => అధికముగా దురామ్రగ్పు పనులు చేయకుము, బుదిధ్హీనముగా తిరుగవదుద్; నీ 

కాలమునకు ముందుగా నీ వేల చనిపోదువు? 

యెహెజేక్లు 11:13 => నేను ఆ పర్కారము పర్వచింపుచుండగా బెనాయా కుమారుడైన పెలటాయ్ 

చచెచ్ను గనుక నేను సాషాట్ంగపడి యెలుగెతిత్ అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, ఇశార్యేలీయుల శేషమును 

నీవు నిరూమ్లము చేయుదువా? అని మొఱఱ్పెటిట్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

వచనము 14 
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పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు 

పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

కీరత్నలు 89:7 => పరిశుదధ్దూతల సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన చుటుట్నునన్ వారందరికంటె 

భయంకరుడు. 

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

1 కొరిందీయులకు 10:11 => ఈ సంగతులు దృషాట్ంతములుగా వారికి సంభవించి, 

యుగాంతమందునన్ మనకు బుదిధ్ కలుగుటకై వార్యబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:12 => తాను నిలుచుచునాన్నని తలంచుకొనువాడు పడకుండునటుల్ 

జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:12 => కాగా నా పిర్యులారా, మీరెలల్పుప్డును విధేయులైయునన్ పర్కారము, 

నాయెదుట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక మరి యెకుక్వగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, 

భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 
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హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

సంఖాయ్కాండము 17:13 => యెహోవా మందిరమునకు సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము 

అందరము చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి. 

సామెతలు 21:11 => అపహాసకుడు దండింపబడుట చూచి జాఞ్నము లేనివాడు జాఞ్నము పొందును 

జాఞ్నము గలవాడు ఉపదేశమువలన తెలివినొందును. 

పరమగీతము 6:1 => సతరీలలో అధిక సుందరివగుదానా, నీ పిర్యుడు ఎకక్డికి పోయెను? 

అతడేదికుక్నకు తిరిగెను? 
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యోనా 1:16 => ఇది చూడగా ఆ మనుషుయ్లు యెహోవాకు మిగుల భయపడి, ఆయనకు బలి 

అరిప్ంచి మొర్కుక్బళుల్ చేసిరి. 

లూకా 1:65 => అందునుబటిట్ వారి చుటుట్పటల్ కాపురమునన్ వారికందరికిని భయము కలిగెను. ఆ 

సంగతులనిన్యు యూదయ కొండసీమల యందంతట పర్చురమాయెను. 

లూకా 5:26 => అందరును విసమ్యమొంది నేడు గొపప్ వింతలు చూచితిమని దేవుని 

మహిమపరచుచు భయముతో నిండుకొనిరి. 

లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:43 => అపుప్డు పర్తివానికిని భయము కలిగెను. మరియు అనేక 

మహతాక్రయ్ములును సూచక కిర్యలును అపొసత్లుల దావ్రా జరిగెను. 

1 తిమోతి 5:20 => ఇతరులు భయపడు నిమితత్ము పాపము చేయువారిని అందరియెదుట 

గదిద్ంపుము. 

పర్కటన 11:11 => అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ 

వారిలో పర్వేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 

కలిగెను.  

వచనము 15 

అందుచేత పేతురు వచుచ్చుండగా జనులు రోగులను వీధులలోనికి తెచిచ్, వారిలో ఎవనిమీదనైనను 

అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:43 => అపుప్డు పర్తివానికిని భయము కలిగెను. మరియు అనేక 

మహతాక్రయ్ములును సూచక కిర్యలును అపొసత్లుల దావ్రా జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7 => వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును 

చీలమండలును బలము పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:33 => ఇదియుగాక అపొసత్లులు బహు బలముగా పర్భువైన యేసు 

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:33 => అకక్డ పక్షవాయువు కలిగి యెనిమిది ఏండల్నుండి మంచము 

పటిట్యుండిన ఐనెయ అను ఒక మనుషుయ్ని చూచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:8 => అతడు పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడై యెనన్డును నడువలేక 

కూరుచ్ండియుండువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9 => అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరిచూచి, 

సవ్సథ్త పొందుటకు అతనికి విశావ్సముండెనని గర్హించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:10 => నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువుమని, బిగగ్రగా చెపిప్నపుప్డు 

అతడు గంతులువేసి నడువసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18 => ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు 

వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని 

ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:11 => మరియు దేవుడు పౌలుచేత విశేషమైన అదుభ్తములను 

చేయించెను; 

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:20 => వారు బయలుదేరి వాకయ్మంతట పర్కటించిరి . పర్భువు వారికి 

సహకారుడైయుండి , వెనువెంట జరుగుచు వచిచ్న సూచక కిర్యలవలన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచుచుండెను. ఆమేన . 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:12 => సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను 

చేయుటవలన, అపొసత్లుని యొకక్ చిహన్ములు పూరణ్మైన ఓరిమితో మీ మధయ్ను నిజముగా 

కనుపరచబడెను. 

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:11 => వాడు పేతురును యోహానును పటుట్కొనియుండగా, పర్జలందరు 

విసమ్యమొంది సొలొమోనుదను మంటపములో ఉనన్ వారియొదద్కు గుంపుగా పరుగెతిత్వచిచ్రి. 

యోహాను 10:23 => అది శీతకాలము. అపుప్డు యేసు దేవాలయములో సొలొమోను మంటపమున 

తిరుగుచుండగా 

లేవీయకాండము 8:26 => యెహోవా సనిన్ధిని గంపెడు పులియని భక్షయ్ములలోనుండి పులియని 

యొక పిండివంటను నూనె గలదై పొడిచిన యొక భక్షయ్మును ఒక పలచని అపప్డమును తీసి, ఆ 

కొర్వువ్మీదను ఆ కుడిజబబ్మీదను వాటిని ఉంచి 

సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  

1 రాజులు 7:12 => గొపప్ ఆవరణమునకు చుటుట్ను మూడు వరుసల చెకిక్న రాళుల్ను, ఒక వరుస 

దేవదారు దూలములును కలవు; యెహోవా మందిరములోని ఆవరణము కటట్బడిన రీతినే ఆ 

మందిరపు మంటపమును కటట్బడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:4 => మందిరపు ముఖమంటపము మందిరపు పొడుగునుబటిట్ యిరువది 

మూరలు వెడలుప్, నూట ఇరువది మూరలు ఎతుత్, దాని లోపలిభాగమును పర్సశత్మైన బంగారముతో 

అతడు పొదిగించెను. 

మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 

యోహాను 13:35 => మీరు ఒకనియెడల ఒకడు పేర్మగలవారైనయెడల దీనిబటిట్ మీరు నా శిషుయ్లని 

అందరును తెలిసికొందురనెను. 

Page  of 720 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:9 => ఇది చూచి ఆ దీవ్పములో ఉనన్ కడమ రోగులుకూడ వచిచ్ సవ్సథ్త 

పొందిరి. 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

వచనము 16 

మరియు యెరూషలేము చుటుట్నుండు పటట్ణముల జనులు రోగులను అపవితార్తమ్లచేత పీడింపబడిన 

వారిని మోసికొని కూడివచిచ్రి. వారందరు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

సంఖాయ్కాండము 17:12 => అయితే ఇశార్యేలీయులు మోషేతో ఇటల్నిరి ఇదిగో మా పార్ణములు 

పోయినవి; నశించిపోతివిు మేమందరము నశించిపోతివిు. 

సంఖాయ్కాండము 17:13 => యెహోవా మందిరమునకు సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము 

అందరము చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 24:8 => దేవుడు ఐగుపుత్లోనుండి అతని రపిప్ంచెను గురుపోతు వేగమువంటి 

వేగము అతనికి కలదు అతడు తన శతుర్వులైన జనులను భకిష్ంచును వారి యెముకలను విరుచును 

తన బాణములతో వారిని గుచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 

సంఖాయ్కాండము 24:10 => అపుప్డు బాలాకు కోపము బిలాముమీద మండెను గనుక అతడు 

తనచేతులు చరుచుకొని బిలాముతో నా శతుర్వులను శపించుటకు నినున్ పిలిపించితిని కాని నీవు ఈ 

ముమామ్రు వారిని పూరిత్గా దీవించితివి. కాబటిట్ నీవు ఇపుప్డు నీ చోటికి వేగముగా వెళుల్ము. 

1 సమూయేలు 16:4 => సమూయేలు యెహోవా ఇచిచ్న సెలవు చొపుప్న బేతెల్హేమునకు వెళె ల్ను. ఆ 

ఊరి పెదద్లు అతని రాకకు భయపడి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

1 సమూయేలు 16:5 => అతడు సమాధానముగానే వచిచ్తిని; మీరు శుదుధ్లై నాతోకూడ బలికి 

రండని చెపిప్, యెషష్యిని అతని కుమారులను శుదిధ్ చేసి బలి అరిప్ంచెను. 

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

లూకా 12:1 => అంతలో ఒకనినొకడు తొర్కుక్కొనునటుల్ వేలకొలది జనులు కూడినపుప్డు ఆయన 

తన శిషుయ్లతో మొదట ఇటల్ని చెపప్సాగెను పరిసయుయ్ల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడి 

లూకా 12:2 => మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 
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లూకా 14:27 => మరియు ఎవడైనను తన సిలువను మోసికొని ననున్ వెంబడింపనియెడల వాడు నా 

శిషుయ్డు కానేరడు. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

లూకా 14:29 => చూచుకొననియెడల అతడు దాని పునాది వేసి, ఒకవేళ దానిని కొనసాగింపలేక 

పోయినందున 

లూకా 14:30 => చూచువారందరు ఈ మనుషుయ్డు కటట్ మొదలుపెటెట్ను గాని కొనసాగింపలేక 

పోయెనని అతని చూచి యెగతాళి చేయసాగుదురు. 

లూకా 14:31 => మరియు ఏ రాజైనను మరియొక రాజుతో యుదధ్ము చేయబోవునపుప్డు తనమీదికి 

ఇరువదివేల మందితో వచుచ్వానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శకిత్ తనకు కలదో లేదో అని కూరుచ్ండి 

మొదట ఆలోచింపడా? 

లూకా 14:32 => శకిత్ లేనియెడల అతడింకను దూరముగా ఉనన్పుప్డే రాయబారము పంపి 

సమాధానము చేసికొన చూచును గదా. 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

లూకా 14:34 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైతే దేనివలన దానికి సారము కలుగును? 

లూకా 14:35 => అది భూమికైనను ఎరువుకైనను పనికిరాదు గనుక దానిని బయట 

పారవేయుదురు. వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 9:22 => వాని తలిదండుర్లు యూదులకు భయపడి ఆలాగు చెపిప్రి; ఎందుకనిన ఆయన 

కీర్సుత్ అని యెవరైనను ఒపుప్కొనినయెడల వానిని సమాజమందిరములోనుండి వెలివేతుమని 

యూదులు అంతకుమునుపు నిరణ్యించుకొని యుండిరి. 

యోహాను 12:42 => అయినను అధికారులలో కూడ అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి 

గాని , సమాజములోనుండి వెలివేయబడుదుమేమోయని పరిసయుయ్లకు భయపడి వారు 

ఒపుప్కొనలేదు. 
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యోహాను 19:38 => అటుతరువాత, యూదుల భయమువలన రహసయ్ముగా యేసు శిషుయ్డైన 

అరిమతయియ యోసేపు, తాను యేసు దేహమును తీసికొనిపోవుటకు పిలాతునొదద్ సెలవడిగెను. 

పిలాతు సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు వచిచ్ యేసు దేహమును తీసికొనిపోయెను 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడడ్దగును. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

లూకా 19:37 => ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచునన్పుప్డు శిషుయ్ల 

సమూహమంతయు సంతోషించుచు  

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 
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లూకా 19:48 => పర్జలందరు ఆయన వాకయ్మును వినుటకు ఆయనను హతుత్కొనియుండిరి గనుక 

ఏమి చేయవలెనో వారికి తోచలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:2 => యెహోవా మందిరములో పర్వేశించుట తపప్ అతడు తన 

తండిర్యైన ఉజిజ్యాయొకక్ చరయ్ యంతటి పర్కారము చేయుచు యెహోవా దృషిట్కి యధారథ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచెను; అతని కాలములో జనులు మరింత దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:43 => అపుప్డు పర్తివానికిని భయము కలిగెను. మరియు అనేక 

మహతాక్రయ్ములును సూచక కిర్యలును అపొసత్లుల దావ్రా జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

వచనము 17 

పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి 

మతస్రముతో నిండుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:4 => వాకయ్ము వినినవారిలో అనేకులు నమిమ్రి. వారిలో పురుషుల సంఖయ్ 

యించుమించు అయిదువేలు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:42 => ఇది యొపేప్యందంతట తెలిసినపుప్డు అనేకులు పర్భువునందు 

విశావ్సముంచిరి. 

యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యెషయా 44:4 => నీటికాలువలయొదద్ నాటబడిన నిరవంజిచెటుల్ గడిడ్లో ఎదుగునటుల్ వారు 

ఎదుగుదురు. 

యెషయా 44:5 => ఒకడునేను యెహోవావాడననును, మరియొకడు యాకోబు పేరు చెపుప్కొనును, 

మరియొకడు యెహోవా వాడనని తనచేతితో వార్సి ఇశార్యేలను మారుపేరు పెటుట్కొనును. 

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

యెషయా 55:11 => నిషఫ్లముగా నాయొదద్కు మరలక అది నాకు అనుకూలమైనదాని నెరవేరుచ్ను 

నేను పంపిన కారయ్మును సఫలముచేయును. 

యెషయా 55:12 => మీరు సంతోషముగా బయలువెళుల్దురు సమాధానము పొంది 

తోడుకొనిపోబడుదురు మీ యెదుట పరవ్తములును మెటట్లును సంగీతనాదము చేయును పొలములోని 

చెటల్నిన్యు చపప్టుల్ కొటుట్ను. 

యెషయా 55:13 => ముండల్చెటల్కు బదులుగా దేవదారువృక్షములు మొలుచును దురదగొండిచెటల్కు 

బదులుగా గొంజివృక్షములు ఎదుగును అది యెహోవాకు ఖాయ్తిగాను ఆయనకు కొటిట్వేయబడని 

నితయ్మైన జాఞ్పక సూచనగాను ఉండును.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

నిరగ్మకాండము 35:22 => సతరీలుగాని పురుషులుగాని యెవరెవరి హృదయములు వారిని 

పేర్రేపించెనో వారందరు యెహోవాకు బంగారు అరిప్ంచిన పర్తివాడును ముకక్రలను, పోగులను, 

ఉంగరములను తావళములను, సమసత్ విధమైన బంగారు వసుత్వులను తెచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:11 => నేడు నినున్ తనకు సవ్జనముగా నియమించుకొని తానే నీకు 

దేవుడైయుండునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నేడు నీకు నియమించుచునన్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

నిబంధనలోను ఆయన పర్మాణము చేసినదానిలోను నీవు పాలుపొందుటకై ఇశార్యేలీయులలో 

పర్తివాడు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:12 => అనగా మీలో ముఖుయ్లేమి, మీ గోతర్పువారేమి మీ పెదద్లేమి, మీ 

నాయకులేమి మీ పిలల్లేమి, మీ భారయ్లేమి,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమందు 

ఇశార్యేలీయులందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడి పరణ్శాలల పండుగను ఆచరించునపుప్డు 

ఇశార్యేలీయులందరి యెదుట ఈ ధరమ్శాసత్రమును పర్కటించి వారికి వినిపింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 31:12 => మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ పురుషులేమి సతరీలేమి పిలల్లేమి నీ పురములలోనునన్ 

పరదేశులేమి వాటిని విని నేరుచ్కొనుటకై అందరిని పోగుచేయవలెను. 

2 సమూయేలు 6:19 => సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క 

రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ 

తమ యిండల్కు వెళి ల్పోయిరి. 

ఎజార్ 10:1 => ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 

నెహెమాయ్ 8:2 => యాజకుడైన ఎజార్ యేడవ మాసము మొదటి దినమున చదువబడుదాని గర్హింప 

శకిత్గల సతరీ పురుషులు కలిసిన సమాజమంతటి యెదుటను ఆ ధరమ్శాసత్రగర్ంథము తీసికొనివచిచ్ 

1 కొరిందీయులకు 11:11 => అయితే పర్భువునందు సతరీకి వేరుగా పురుషుడు లేడు పురుషునికి 

వేరుగా సతరీలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:12 => సతరీ పురుషునినుండి ఏలాగు కలిగెనో ఆలాగే పురుషుడు సతరీ 

మూలముగా కలిగెను, గాని సమసత్మైనవి దేవుని మూలముగా కలిగియునన్వి. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  

కీరత్నలు 45:5 => నీ బాణములు వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు 

శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 

యెషయా 32:20 => సమసత్ జలములయొదద్ను వితత్నములు చలుల్చు ఎదుద్లను గాడిదలను 

తిరుగనిచుచ్ మీరు ధనుయ్లు. 
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యెషయా 44:4 => నీటికాలువలయొదద్ నాటబడిన నిరవంజిచెటుల్ గడిడ్లో ఎదుగునటుల్ వారు 

ఎదుగుదురు. 

యెషయా 60:22 => వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన 

జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.  

యెహెజేక్లు 47:9 => వడిగా పారు ఈ నది వచుచ్చోటల్నెలల్ జలచరములనిన్యు బర్దుకును. ఈ నీళుల్ 

అకక్డికి వచుచ్టవలన ఆ నీరు మంచి నీళల్గును గనుక చేపలు బహు విసాత్రములగును; ఈ నది 

యెకక్డికి పారునో అకక్డ సమసత్మును బర్దుకును. 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 

వచనము 18 

అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో ఉంచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:11 => మరియు దేవుడు పౌలుచేత విశేషమైన అదుభ్తములను 

చేయించెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:12 => అతని శరీరమునకు తగిలిన చేతిగుడడ్లైనను నడికటల్యినను 

రోగులయొదద్కు తెచిచ్నపుప్డు రోగములు వారిని విడిచెను, దయయ్ములు కూడ వదలిపోయెను. 

మతత్యి 9:21 => నేను ఆయన పైవసత్రము మాతర్ము ముటిట్తే బాగుపడుదునని తనలో తాను 

అనుకొని, ఆయన వెనుకకు వచిచ్ ఆయన వసత్రపుచెంగు ముటెట్ను. 

మతత్యి 14:36 => వీరిని నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి; 

ముటిట్నవారందరును సవ్సథ్తనొందిరి. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

2 రాజులు 13:21 => కొందరు ఒక శవమును పాతిపెటుట్చు సైనయ్మునకు భయపడి ఆ శవమును 

ఎలీషాయొకక్ సమాధిలో ఉంచగా దింపిన ఆ శవము ఎలీషా శలయ్ములకు తగిలినపుప్డు అది తిరిగి 

బర్తికి కాళుల్మోపి నిలిచెను. 

పర్సంగి 3:3 => చంపుటకు బాగుచేయుటకు; పడగొటుట్టకు కటుట్టకు; 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 8:16 => సాయంకాలమైనపుప్డు జనులు దయయ్ములు పటిట్న అనేకులను ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 9:20 => ఆ సమయమున, ఇదిగో పండెర్ండు సంవతస్రములనుండి రకత్సార్వ రోగముగల 

యొక సతరీ 
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మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

మారుక్ 3:10 => ఆయన అనేకులను సవ్సథ్పరచెను గనుక రోగపీడితులైన వారందరు ఆయనను 

ముటుట్కొనవలెనని ఆయనమీద పడుచుండిరి. 

మారుక్ 5:27 => ఆమె యేసునుగూరిచ్ విని నేను ఆయన వసత్రములు మాతర్ము ముటిట్న 

బాగుపడుదుననుకొని,  

మారుక్ 6:56 => గార్మములలోను పటట్ణములలోను పలెల్టూళల్లోను ఆయన యెకక్డెకక్డ 

పర్వేశించెనో అకక్డి జనులు రోగులను సంత వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన వసత్రపుచెంగు మాతర్ము 

ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనుచుండిరి. ఆయనను ముటిట్నవారందరు సవ్సథ్తనొందిరి. 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 4:40 => సూరుయ్డసత్మించుచుండగా నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడుచునన్వారు 

ఎవరెవరియొదద్ నుండిరో వారందరు ఆ రోగులను ఆయన యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అపుప్డాయన 

వారిలో పర్తివానిమీద చేతులుంచి, వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

లూకా 6:19 => పర్భావము ఆయనలో నుండి బయలుదేరి అందరిని సవ్సథ్పరచుచుండెను గనుక 

జనసమూహమంతయు ఆయనను ముటట్వలెనని యతన్ము చేసెను. 

లూకా 8:44 => ననున్ ముటిట్నది ఎవరని యేసు అడుగగా అందరును మేమెరుగమనన్పుప్డు, పేతురు 

ఏలినవాడా, జనసమూహములు కిర్కిక్రిసి నీమీద పడుచునాన్రనగా 

లూకా 9:6 => వారు బయలుదేరి అంతటను సువారత్ పర్కటించుచు, (రోగులను) సవ్సథ్పరచుచు 

గార్మములలో సంచారము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:43 => అపుప్డు పర్తివానికిని భయము కలిగెను. మరియు అనేక 

మహతాక్రయ్ములును సూచక కిర్యలును అపొసత్లుల దావ్రా జరిగెను. 

Page  of 731 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:9 => ఇది చూచి ఆ దీవ్పములో ఉనన్ కడమ రోగులుకూడ వచిచ్ సవ్సథ్త 

పొందిరి. 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

వచనము 19 

అయితే పర్భువు దూత రాతిర్వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ మీరు వెళి ల్ 

దేవాలయములో నిలువబడి 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 8:16 => సాయంకాలమైనపుప్డు జనులు దయయ్ములు పటిట్న అనేకులను ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మారుక్ 2:3 => కొందరు పక్షవాయువుగల ఒక మనుషుయ్ని నలుగురిచేత మోయించుకొని 

ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 
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మారుక్ 2:4 => చాలమంది కూడియునన్ందున వారాయనయొదద్కు చేరలేక, ఆయన యునన్చోటికి 

పైగా ఇంటి కపుప్ విపిప్, సందుచేసి పక్షవాయువు గలవానిని పరుపుతోనే దింపిరి. 

మారుక్ 6:54 => వారు దోనె దిగగానే, జనులు ఆయనను గురుతుపటిట్ 

మారుక్ 6:55 => ఆ పర్దేశమందంతట పరుగెతిత్కొనిపోయి, ఆయన యునాన్డని వినిన చోటునకు 

రోగులను మంచములమీద మోసికొని వచుచ్టకు మొదలుపెటిట్రి. 

మారుక్ 6:56 => గార్మములలోను పటట్ణములలోను పలెల్టూళల్లోను ఆయన యెకక్డెకక్డ 

పర్వేశించెనో అకక్డి జనులు రోగులను సంత వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన వసత్రపుచెంగు మాతర్ము 

ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనుచుండిరి. ఆయనను ముటిట్నవారందరు సవ్సథ్తనొందిరి. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 5:17 => ఒకనాడాయన బోధించుచుండగా, గలిలయ యూదయ దేశముల పర్తి గార్మము 

నుండియు యెరూషలేము నుండియు వచిచ్న పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును 

కూరుచ్ండియుండగా, ఆయన సవ్సథ్పరచునటుల్ పర్భువు శకిత్ ఆయనకుండెను. 

లూకా 9:11 => జనసమూహములు అది తెలిసికొని ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని 

చేరుచ్కొని, దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ వారితో మాటలాడుచు, సవ్సథ్త కావలసినవారిని సవ్సథ్పరచెను. 
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1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

పర్సంగి 3:3 => చంపుటకు బాగుచేయుటకు; పడగొటుట్టకు కటుట్టకు; 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 9:2 => ఇదిగో జనులు పక్షవాయువుతో మంచముపటిట్యునన్ యొకని ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ పాపములు 

క్షమింపబడియునన్వని పక్షవాయువు గల వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 6:18 => అపవితార్తమ్లచేత బాధింపబడినవారును వచిచ్ సవ్సథ్తనొందిరి. 

లూకా 6:19 => పర్భావము ఆయనలో నుండి బయలుదేరి అందరిని సవ్సథ్పరచుచుండెను గనుక 

జనసమూహమంతయు ఆయనను ముటట్వలెనని యతన్ము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:43 => అపుప్డు పర్తివానికిని భయము కలిగెను. మరియు అనేక 

మహతాక్రయ్ములును సూచక కిర్యలును అపొసత్లుల దావ్రా జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

వచనము 20 

ఈ జీవమునుగూరిచ్న మాటలనిన్యు పర్జలతో చెపుప్డని వారితో అనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

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. 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

యోహాను 1 1 : 4 9 = > అయితే వారిలో కయప అను ఒకడు ఆ సంవతస్ రము 

పర్ధానయాజకుడైయుండి మీకేమియు తెలియదు. 

యోహాను 12:10 => అతనినిబటిట్ యూదులలో అనేకులు తమవారిని విడిచి యేసునందు 

విశావ్సముంచిరి గనుక  

యోహాను 12:19 => కావున పరిసయుయ్లు ఒకరితో ఒకరు మన పర్యతన్ములెటుల్ 

నిష పర్యోజనమైపోయినవో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయనవెంట పోయినదని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:6 => పర్ధానయాజకుడైన అనన్యు కయపయు, యోహానును 

అలెకస్ందుర్ను పర్ధానయాజకుని బంధువులందరు వారితోకూడ ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:7 => సదూద్కయుయ్లు పునరుతాథ్నము లేదనియు, దేవదూతయైనను 

ఆతమ్యైనను లేదనియు చెపుప్దురు గాని పరిసయుయ్లు రెండును కలవని యొపుప్కొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:8 => అపుప్డు పెదద్గొలుల్ పుటెట్ను; పరిసయుయ్ల పక్షముగా ఉనన్ 

శాసు త్ర్లలో కొందరు లేచి ఈ మనుషుయ్నియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆతమ్యైనను 

దేవదూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచుచ్నని చెపుప్చు తగవులాడిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడడ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

1 సమూయేలు 18:12 => యెహోవా తనను విడిచి దావీదునకు తోడైయుండుట చూచి సౌలు 

దావీదునకు భయపడెను. 

1 సమూయేలు 18:13 => కాబటిట్ సౌలు అతని తనయొదద్ నుండనియయ్క సహసార్ధిపతిగా చేసెను; 

అతడు జనులకు ముందు వచుచ్చు పోవుచు నుండెను. 

1 సమూయేలు 18:14 => మరియు దావీదు సమసత్ విషయములలో సుబుదిధ్గలిగి పర్వరిత్ంపగా 

యెహోవా అతనికి తోడుగానుండెను. 

1 సమూయేలు 18:15 => దావీదు మిగుల సుబుదిధ్గలవాడై పర్వరిత్ంచుట సౌలు చూచి మరి 

యధికముగా అతనికి భయపడెను. 
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1 సమూయేలు 18:16 => ఇశార్యేలు వారితోను యూదా వారితోను దావీదు జనులకు ముందు 

వచుచ్చు, పోవుచు నుండుటచేత వారు అతనిని పేర్మింపగా 

యోబు 5:2 => దౌరాభ్గయ్మునుగూరిచ్ యేడుచ్టవలన మూఢులు నశించెదరు బుదిధ్లేనివారు 

అసూయవలన చచెచ్దరు. 

సామెతలు 14:30 => సాతివ్కమైన మనసుస్ శరీరమునకు జీవము మతస్రము ఎముకలకు కుళుల్. 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 

మతత్యి 27:18 => విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రు? బరబబ్నా లేక కీర్సత్నబడిన 

యేసునా? అని వారిని అడిగెను. ఏలయనగా వారు అసూయచేత ఆయనను అపప్గించిరని అతడు 

ఎరిగియుండెను 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 
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నెహెమాయ్ 4:1 => మేము గోడ కటుట్చునన్ సమాచారము విని సనబ్లల్టు మిగుల కోపగించి రౌదుర్డై 

యూదులను ఎగతాళిచేసి 

యెషయా 43:27 => నీ మూలపితరుడు పాపము చేసినవాడే, నీ మధయ్వరుత్లు నామీద తిరుగుబాటు 

చేసినవారే. 

యిరిమ్యా 26:7 => యిరీమ్యా యీ మాటలను యెహోవా మందిరములో పలుకుచుండగా 

యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును వినిరి. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మతత్యి 22:23 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆ దినమున ఆయనయొదద్కు 

వచిచ్ 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 20:27 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు కొందరు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

ఆయనను ఇటల్డిగిరి. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 
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ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

వచనము 21 

వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును 

అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి 

వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:3 => వారిని బలాతాక్రముగా పటుట్కొని, సాయంకాలమైనందున 

మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:5 => పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు 

అతాయ్సకిత్తో దేవునికి పార్రథ్న చేయుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:6 => హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొనిరావలెనని యుండగా, ఆ 

రాతిర్యే పేతురు రెండు సంకెళల్తో బంధింపబడి యిదద్రు సైనికుల మధయ్ నిదిర్ంచుచుండెను; మరియు 

కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26 => అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల 

పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:27 => అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల 

తలుపులనిన్యు తెరచియుండుట చూచి, ఖయిదీలు పారిపోయిరనుకొని, కతిత్దూసి, తనున్ తాను 

చంపుకొనబోయెను. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 
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హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

ఆదికాండము 42:17 => వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కే ల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

కీరత్నలు 69:33 => యెహోవా దరిదుర్ల మొఱఱ్ ఆలకించువాడు ఖైదులో నుంచబడిన తన వారిని 

ఆయన తృణీకరించువాడు కాడు. 

యెషయా 43:27 => నీ మూలపితరుడు పాపము చేసినవాడే, నీ మధయ్వరుత్లు నామీద తిరుగుబాటు 

చేసినవారే. 

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

యిరిమ్యా 29:26 => వెఱిఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 

విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 

నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:25 => అపుప్డు ఒకడు వచిచ్ ఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన 

మనుషుయ్లు దేవాలయములో నిలిచి పర్జలకు బోధించుచునాన్రని వారికి తెలుపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

వచనము 22 

బంటౌర్తులు అకక్డికి వెళి ల్నపుప్డు వారు చెరసాలలో కనబడనందున తిరిగివచిచ్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:8 => అపుప్డు దూత అతనితో నీవు నడుము కటుట్కొని చెపుప్లు 

తొడుగుకొనుమనెను. అతడాలాగు చేసిన తరువాత దూత నీ వసత్రము పైనవేసికొని నా వెంబడి రమమ్ని 

అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:9 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్ దూత వెంబడి వెళి ల్, దూతవలన జరిగినది 

నిజముగా జరిగెనని గర్హింపక, తనకు దరశ్నము కలిగెనని తలంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:10 => మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పటట్ణమునకుపోవు 

ఇనుప గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక 

వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26 => అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల 

పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 105:17 => వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా 

అమమ్బడెను. 

కీరత్నలు 105:18 => వారు సంకెళల్చేత అతని కాళుల్ నొపిప్ంచిరి ఇనుము అతని పార్ణమును 

బాధించెను. 

కీరత్నలు 105:19 => అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాకుక్ అతని 

పరిశోధించుచుండెను. 
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కీరత్నలు 105:20 => రాజు వరత్మానము పంపి అతని విడిపించెను. పర్జల నేలినవాడు అతని 

విడుదలచేసెను. 

కీరత్నలు 146:7 => బాధపరచబడువారికి ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ను ఆకలిగొనినవారికి ఆహారము 

దయచేయును యెహోవా బంధింపబడినవారిని విడుదలచేయును. 

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

కీరత్నలు 69:33 => యెహోవా దరిదుర్ల మొఱఱ్ ఆలకించువాడు ఖైదులో నుంచబడిన తన వారిని 

ఆయన తృణీకరించువాడు కాడు. 

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:23 => చెరసాల బహు భదర్ముగా మూసియుండుటయు, కావలివారు 

తలుపుల ముందర నిలిచియుండుటయు చూచితివిు గాని తలుపులు తీసినపుప్డు లోపల మాకొకడైనను 

కనబడలేదని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:26 => పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళి ల్, యెరూషలేమునుండి 

గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:10 => మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పటట్ణమునకుపోవు 

ఇనుప గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక 

వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

వచనము 23 

చెరసాల బహు భదర్ముగా మూసియుండుటయు, కావలివారు తలుపుల ముందర 

నిలిచియుండుటయు చూచితివిు గాని తలుపులు తీసినపుప్డు లోపల మాకొకడైనను కనబడలేదని 

వారికి తెలిపిరి. 
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యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

యిరిమ్యా 19:14 => ఆ పర్వచనము చెపుప్టకు యెహోవా తనున్ పంపిన తోఫెతులోనుండి 

యిరీమ్యా వచిచ్ యెహోవా మందిరపు ఆవరణములో నిలిచి జనులందరితో ఈలాగు చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 19:15 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులు నా మాటలు వినకుండ మొండికి తిరిగియునాన్రు గనుక ఈ 

పటట్ణమునుగూరిచ్ నేను చెపిప్న కీడంతయు దాని మీదికిని దానితో సంబంధించిన 

పటట్ణములనిన్టిమీదికిని రపిప్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

యిరిమ్యా 20:3 => మరునాడు పషూరు యిరీమ్యాను బొండలోనుండి విడిపింపగా యిరీమ్యా 

అతనితో ఇటల్నెను యెహోవా నీకు పషూరను పేరు పెటట్డు గాని మాగోరిమ్సాస్బీబ  అని నీకు పేరు 

పెటుట్ను. 

యిరిమ్యా 22:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు యూదారాజు నగరు దిగిపోయి 

అకక్డ ఈ మాట పర్కటింపుము 

యిరిమ్యా 22:2 => దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండు యూదా రాజా, నీవును ఈ 

గుమమ్ములదావ్రా పర్వేశించు నీ ఉదోయ్గసుథ్లును నీ జనులును యెహోవా మాట వినుడని 

పర్కటింపుము. 
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యిరిమ్యా 26:2 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా, నీవు యెహోవా మందిరావరణములో నిలిచి, 

నేను నీ కాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిని యెహోవా మందిరములో ఆరాధించుటకై వచుచ్ యూదా 

పటట్ణసుథ్లందరికి పర్కటింపుము; వాటిలో ఒక మాటైనను చెపప్క విడవకూడదు. 

యిరిమ్యా 36:10 => బారూకు యెహోవా మందిరములో లేఖికుడైన షాఫాను కుమారుడైన గెమరాయ్ 

గదికి పైగానునన్ శాలలో యెహోవా మందిరపు కొర్తత్ దావ్రపు పర్వేశమున పర్జలందరు వినునటుల్ 

యిరీమ్యా చెపిప్న మాటలను గర్ంథములోనుండి చదివి వినిపించెను. 

మతత్యి 21:23 => ఆయన దేవాలయములోనికి వచిచ్ బోధించుచుండగా పర్ధానయాజకులును 

పర్జల పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? ఈ 

అధికారమెవడు నీకిచెచ్నని అడుగగా 

యోహాను 18:20 => యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు 

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 

నిరగ్మకాండము 24:3 => మోషే వచిచ్ యెహోవా మాటలనిన్టిని విధులనిన్టిని పర్జలతో వివరించి 

చెపెప్ను. పర్జలందరు యెహోవా చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము చేసెదమని యేక శబద్ముతో 

ఉతత్రమిచిచ్రి. 

యోహాను 6:63 => ఆతమ్యే జీవింపచేయుచునన్ది; శరీరము కేవలము నిష పర్యోజనము. నేను 

మీతో చెపిప్యునన్ మాటలు ఆతమ్యు జీవమునైయునన్వి గాని 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

యోహాను 12:50 => మరియు ఆయన ఆజఞ్ నితయ్జీవమని నేనెరుగుదును గనుక నేను చెపుప్ 

సంగతులను తండిర్ నాతో చెపిప్నపర్కారము చెపుప్చునాన్ననెను. 
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యోహాను 17:3 => అదివ్తీయ సతయ్దేవుడవైన నినున్ను, నీవు పంపిన యేసుకీర్సుత్ను ఎరుగుటయే 

నితయ్జీవము. 

యోహాను 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 

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. 

1 యోహాను 1:3 => మాతో కూడ మీకును సహవాసము కలుగునటుల్ మేము చూచినదానిని 

వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచునాన్ము. మన సహవాసమైతే తండిర్తో కూడను ఆయన 

కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్తో కూడను ఉనన్ది. 

1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

సామెతలు 1:21 => గొపప్ సందడిగల సథ్లములలో పర్కటన చేయుచునన్ది పురదావ్రములలోను 

పటట్ణములోను జాఞ్నము పర్చురించుచు తెలియజేయుచునన్ది  

సామెతలు 8:3 => గుమమ్ములయొదద్ను పురదావ్రమునొదద్ను పటట్ణపు గవునులయొదద్ను నిలువబడి 

అది ఈలాగు గటిట్గా పర్కటన చేయుచునన్ది 

యిరిమ్యా 17:19 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు నీవు వెళి ల్ యూదా రాజులు వచుచ్చు 

పోవుచునుండు జనుల గుమమ్మునను యెరూషలేము గుమమ్ములనిన్టను నిలిచి జనులలో దీని పర్కటన 

చేయుము 

Page  of 748 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యిరిమ్యా 19:2 => నీవు వెళి ల్ కుమమ్రి చేయు మంటి కూజాను కొని, జనుల పెదద్లలో కొందరిని 

యాజకుల పెదద్లలో కొందరిని పిలుచుకొనిపోయి, హరీస్తు గుమమ్పు దావ్రమునకు ఎదురుగా నునన్ 

బెన హినోన్ము లోయలోనికిపోయి నేను నీతో చెపప్బోవు మాటలు అకక్డ పర్కటింపుము.  

యిరిమ్యా 43:1 => అతడు పర్జలకందరికి పర్కటింపవలెనని దేవుడైన యెహోవా పంపిన పర్కారము 

యిరీమ్యా వారి దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిని వారికి పర్కటించి చాలింపగా 

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 37:7 => ఆయన నాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము నేను పర్వచించుచుండగా గడగడమను ధవ్ని 

యొకటి పుటెట్ను; అపుప్డు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొనెను. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

ఆమోసు 3:8 => సింహము గరిజ్ంచెను, భయపడనివాడెవడు? పర్భువైన యెహోవా ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు, పర్వచింపకుండువాడెవడు? 

ఆమోసు 7:15 => నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా ననున్ పిలిచి నీవుపోయి నా 

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5 => మరునాడు వారి అధికారులును పెదద్లును శాసు త్ర్లును 

యెరూషలేములో కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18 => అపుప్డు వారిని పిలిపించి మీరు యేసు నామమునుబటిట్ 

యెంతమాతర్మును మాటలాడకూడదు, బోధింపను కూడదని వారికాజాఞ్పించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

వచనము 24 

అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి 

విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:25 => అపుప్డు ఒకడు వచిచ్ ఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన 

మనుషుయ్లు దేవాలయములో నిలిచి పర్జలకు బోధించుచునాన్రని వారికి తెలుపగా 

లూకా 21:37 => ఆయన పర్తిదినము పగటియందు దేవాలయములో బోధించుచు రాతిర్వేళ 

ఒలీవలకొండకు వెళుల్చు కాలము గడుపుచుండెను. 

లూకా 21:38 => పర్జలందరు ఆయన మాట వినుటకు దేవాలయములో ఆయనయొదద్కు 

పెందలకడ వచుచ్చుండిరి. 

యోహాను 8:2 => తెలల్వారగానే యేసు తిరిగి దేవాలయములోనికి రాగా పర్జలందరు 

ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి గనుక ఆయన కూరుచ్ండి వారికి బోధించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5 => మరునాడు వారి అధికారులును పెదద్లును శాసు త్ర్లును 

యెరూషలేములో కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:6 => పర్ధానయాజకుడైన అనన్యు కయపయు, యోహానును 

అలెకస్ందుర్ను పర్ధానయాజకుని బంధువులందరు వారితోకూడ ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:2 => అతడు హెబీర్ భాషలో మాటలాడుట వారు విని ఎకుక్వ 

నిశశ్బద్ముగా ఉండిరి. అపుప్డతడు ఈలాగు చెపప్సాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:15 => నీవు కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సకల 

మనుషుయ్లయెదుట ఆయనకు సాకిష్వైయుందువు. 

లూకా 22:66 => ఉదయము కాగానే పర్జల పెదద్లును పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును సభకూడి, 

ఆయనను తమ మహా సభలోనికి తీసికొనిపోయి 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 

కీరత్నలు 105:22 => తన యింటికి యజమానునిగాను తన యావదాసిత్మీద అధికారిగాను అతని 

నియమించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:7 => వారు పేతురును యోహానును మధయ్ను నిలువబెటిట్ మీరు ఏ 

బలముచేత ఏ నామమునుబటిట్ దీనిని చేసితిరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:18 => తెలల్వారగనే పేతురు ఏమాయెనో అని సైనికులలో కలిగిన 

గలిబిలి యింతంతకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:19 => హేరోదు అతని కోసరము వెదకినపుప్డు అతడు కనబడనందున 

కావలివారిని విమరిశ్ంచి వారిని చంపనాజాఞ్పించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయనుండి 

కైసరయకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించెను. 
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కీరత్నలు 58:1 => అధిపతులారా, మీరు నీతిననుసరించి మాటలాడుదురనన్ది నిజమా? నరులారా, 

మీరు నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్దురా? 

యిరిమ్యా 26:2 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా, నీవు యెహోవా మందిరావరణములో నిలిచి, 

నేను నీ కాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిని యెహోవా మందిరములో ఆరాధించుటకై వచుచ్ యూదా 

పటట్ణసుథ్లందరికి పర్కటింపుము; వాటిలో ఒక మాటైనను చెపప్క విడవకూడదు. 

హోషేయ 9:15 => వారి చెడుతనమంతయు గిలాగ్లులో కనబడుచునన్ది; అచచ్టనే నేను వారికి 

విరోధినైతిని, వారి దుషట్కిర్యలనుబటిట్ వారినికను పేర్మింపక నా మందిరములోనుండి వారిని 

వెలివేతును; వారి యధిపతులందరును తిరుగుబాటు చేయువారు. 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

యోహాను 7:45 => ఆ బంటౌర్తులు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పరిసయుయ్లయొదద్కును 

వచిచ్నపుప్డు వారు ఎందుకు మీరాయనను తీసికొని రాలేదని అడుగగా 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:5 => ఇందునుగూరిచ్ పర్ధానయాజకుడును పెదద్లందరును నాకు 

సాకుష్లైయునాన్రు. నేను వారివలన సహోదరులయొదద్కు పతిర్కలు తీసికొని, దమసుక్లోని వారినికూడ 

బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:30 => మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను 

నిశచ్యముగా తెలిసికొనగోరి, సహసార్ధిపతి అతని వదిలించి, పర్ధానయాజకులును మహాసభ 

వారందరును కూడి రావలెనని ఆజాఞ్పించి, పౌలును తీసికొనివచిచ్ వారియెదుట నిలువబెటెట్ను. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

Page  of 752 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

వచనము 25 

అపుప్డు ఒకడు వచిచ్ ఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన మనుషుయ్లు దేవాలయములో నిలిచి 

పర్జలకు బోధించుచునాన్రని వారికి తెలుపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:18 => తెలల్వారగనే పేతురు ఏమాయెనో అని సైనికులలో కలిగిన 

గలిబిలి యింతంతకాదు. 

వచనము 26 

అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము 

చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:19 => అయితే పర్భువు దూత రాతిర్వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని 

వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ మీరు వెళి ల్ దేవాలయములో నిలువబడి 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 33:10 => అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను 

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

విలాపవాకయ్ములు 3:55 => యెహోవా, అగాధమైన బందీగృహములోనుండి నేను నీ 

నామమునుబటిట్ మొరలిడగా 

విలాపవాకయ్ములు 3:56 => నీవు నా శబద్ము ఆలకించితివి సహాయముకొరకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా 

చెవిని మూసికొనకుము. 

Page  of 753 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

విలాపవాకయ్ములు 3:57 => నేను నీకు మొరలిడిన దినమున నీవు నాయొదద్కు వచిచ్తివి 

భయపడకుమి అని నీవు చెపిప్తివి.  

విలాపవాకయ్ములు 3:58 => పర్భువా, నీవు నా పార్ణవిషయమైన వాయ్జెయ్ములను వాదించితివి నా 

జీవమును విమోచించితివి. 

దానియేలు 3:11 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

వేయబడును. 

దానియేలు 3:12 => రాజా, తాము షదర్కు, మేషాకు, అబేదన్గో అను ముగుగ్రు యూదులను 

బబులోను దేశములోని రాచకారయ్ములు విచారించుటకు నియమించితిరి; ఆ మనుషుయ్లు తమరి 

ఆజఞ్ను లక్షయ్పెటట్లేదు, తమరి దేవతలను పూజించుటలేదు, తమరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రించుటయే లేదు అనిరి. 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:14 => అంతట నెబుకదెన్జరు వారితో ఇటల్నెను షదర్కూ, మేషాకూ, అబేదెన్గో మీరు 

నా దేవతను పూజించుట లేదనియు, నేను నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు నమసక్రించుట 

లేదనియు నాకు వినబడినది. అది నిజమా? 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 
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దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషుఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

దానియేలు 3:21 => వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసత్రములను తకిక్న వసత్రములను 

తియయ్కయే, యునన్పాటున ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

దానియేలు 3:23 => షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను ఆ ముగగ్రు మనుషుయ్లు బంధింపబడినవారై 

వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో పడగా 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 
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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. 

దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 

దానియేలు 6:24 => రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా దానియేలుమీద నింద మోపిన ఆ మనుషుయ్లను వారు 

తోడుకొనివచిచ్ సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి, వారిని వారి కుమారులను వారి భారయ్లను 

పడదోర్సిరి. వారా గుహ అడుగునకు రాకమునుపే సింహముల పాలైరి, సింహములు వారి 

యెముకలను సహితము పగులగొరికి పొడిచేసెను.  

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

మతత్యి 27:64 => కాబటిట్ మూడవ దినమువరకు సమాధిని భదర్ముచేయ నాజాఞ్పించుము; వాని 

శిషుయ్లు వచిచ్ వానిని ఎతుత్కొనిపోయి ఆయన మృతులలోనుండి లేచెనని పర్జలతో చెపుప్దురేమో; 

అపుప్డు మొదటి వంచనకంటె కడపటి వంచన మరి చెడడ్దై యుండునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:65 => అందుకు పిలాతు కావలివారునాన్రుగదా మీరు వెళి ల్ మీచేతనైనంతమటుట్కు 

సమాధిని భదర్ము చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:66 => వారు వెళి ల్ కావలివారిని కూడ ఉంచుకొని, రాతికి ముదర్వేసి సమాధిని భదర్ము 

చేసిరి. 

మతత్యి 28:12 => కాబటిట్ వారు పెదద్లతో కూడివచిచ్ ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల దర్వయ్మిచిచ్ 

మతత్యి 28:13 => మేము నిదర్పోవుచుండగా అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళవచిచ్ అతనిని 

ఎతిత్కొనిపోయిరని మీరు చెపుప్డి; 

మతత్యి 28:14 => ఇది అధిపతి చెవినిబడినయెడల మేమతని సమమ్తిపరచి మీకేమియు 

తొందరకలుగకుండ చేతుమని చెపిప్రి. 
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మతత్యి 28:15 => అపుప్డు వారు ఆ దర్వయ్ము తీసికొని తమకు బోధింపబడిన పర్కారము చేసిరి. ఈ 

మాట యూదులలో వాయ్పించి నేటివరకు పర్సిదధ్మైయునన్ది. 

యోహాను 8:59 => కాబటిట్ వారు ఆయనమీద రువువ్టకు రాళుల్ ఎతిత్రి గాని యేసు దాగి 

దేవాలయములోనుండి బయటికి వెళి ల్పోయెను. 

యెహోషువ 2:7 => ఆ మనుషుయ్లు యొరాద్ను దాటు రేవుల మారగ్ముగా వారిని తరిమిరి; 

తరుమపోయిన మనుషుయ్లు బయలువెళి ల్న తోడనే గవిని వేయబడెను. 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:6 => హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొనిరావలెనని యుండగా, ఆ 

రాతిర్యే పేతురు రెండు సంకెళల్తో బంధింపబడి యిదద్రు సైనికుల మధయ్ నిదిర్ంచుచుండెను; మరియు 

కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

వచనము 27 

వారిని తీసికొని వచిచ్ సభలో నిలువబెటట్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

లూకా 22:4 => గనుక వాడు వెళి ల్, ఆయనను వారికేలాగు అపప్గింపవచుచ్నో దానినిగూరిచ్ 

పర్ధానయాజకులతోను అధిపతులతోను మాటలాడెను. 

లూకా 22:52 => అయితే యేసు ఈ మటుట్కు తాళుడని చెపిప్, వాని చెవి ముటిట్ బాగుచేసెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:12 => అందరు విభార్ంతినొంది యెటుతోచక యిదేమగునో అని ఒకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

యోహాను 12:19 => కావున పరిసయుయ్లు ఒకరితో ఒకరు మన పర్యతన్ములెటుల్ 

నిష పర్యోజనమైపోయినవో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయనవెంట పోయినదని చెపుప్కొనిరి. 

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 53:1 => మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను? యెహోవా బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? 
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యెషయా 53:2 => లేతమొకక్వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొకక్వలెను అతడు 

ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, 

అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము లేదు.  

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 
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మారుక్ 4:30 => మరియు ఆయన ఇటల్నెను దేవుని రాజయ్మును ఎటుల్ పోలెచ్దము? ఏ 

ఉపమానముతో దానిని ఉపమించెదము? 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

మారుక్ 4:32 => వితత్బడిన తరువాత అది మొలిచి యెదిగి కూరమొకక్లనిన్టికంటె పెదద్దై గొపప్ 

కొమమ్లు వేయును గనుక ఆకాశపకుష్లు దాని నీడను నివసింపగలవనెను. 

2 రాజులు 11:4 => ఏడవ సంవతస్రమందు యెహోయాదా కావలికాయు వారిమీదను రాజదేహ 

సంరక్షకులమీదను ఏరప్డియునన్ శతాధిపతులను పిలువనంపించి, యెహోవా మందిరములోనికి 

వారిని తీసికొనిపోయి, యెహోవా మందిరమందు వారిచేత పర్మాణము చేయించి వారితో 

నిబంధనచేసి, వారికి ఆ రాజు కుమారుని కనుపరచి యీలాగు ఆజాఞ్పించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:11 => దేవుని మందిరములో అధిపతియైన అహీటూబు కుమారుడైన 

మెరాయోతునకు పుటిట్న సాదోకు కుమారుడగు మెషులాల్మునకు కలిగిన హిలీక్యా కుమారుడైన 

అజరాయ్; 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

నెహెమాయ్ 2:10 => హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టును, అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అను దాసుడును 

ఇశార్యేలీయులకు కేష్మము కలుగజేయు ఒకడు వచెచ్నని విని బహుగా దుఃఖపడిరి. 

నెహెమాయ్ 11:11 => శెరాయా దేవుని మందిరమునకు అధిపతియై యుండెను. ఇతడు మషులాల్ము 

సాదోకు మెరాయోతు అహీటూబులను పితరుల వరుసలో హిలీక్యాకు పుటెట్ను. 

యిరిమ్యా 20:1 => యిరీమ్యా ఆ పర్వచనములను పలుకగా యెహోవా మందిరములో పెదద్ 

నాయకుడును ఇమేమ్రు కుమారుడునగు పషూరను యాజకుడు విని 

యిరిమ్యా 29:26 => వెఱిఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 
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విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 

నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 22:34 => ఆయన సదూద్కయుయ్ల నోరు మూయించెనని పరిసయుయ్లు విని కూడివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

వచనము 28 

పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని మేము మీకు 

ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని 

హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:19 => అయితే పర్భువు దూత రాతిర్వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని 

వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ మీరు వెళి ల్ దేవాలయములో నిలువబడి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:20 => ఈ జీవమునుగూరిచ్న మాటలనిన్యు పర్జలతో చెపుప్డని వారితో 

అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

యిరిమ్యా 26:2 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా, నీవు యెహోవా మందిరావరణములో నిలిచి, 

నేను నీ కాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిని యెహోవా మందిరములో ఆరాధించుటకై వచుచ్ యూదా 

పటట్ణసుథ్లందరికి పర్కటింపుము; వాటిలో ఒక మాటైనను చెపప్క విడవకూడదు. 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

యోహాను 11:46 => వారిలో కొందరు పరిసయుయ్లయొదద్కు వెళి ల్ యేసు చేసిన కారయ్ములనుగూరిచ్ 

వారితో చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 
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వచనము 29 

అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే మేము లోబడవలెను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

మతత్యి 14:5 => అతడు ఇతని చంపగోరెను గాని జనసమూహము ఇతనిని పర్వకత్యని 

యెంచినందున వారికి భయపడెను. 

మతత్యి 21:26 => మనుషుయ్లవలననని చెపిప్తిమా, జనులకు భయపడుచునాన్ము; అందరు 

యోహానును పర్వకత్ అని యెంచుచునాన్రని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని 

యేసునకు ఉతత్రమిచిచ్రి 

మతత్యి 26:5 => అయితే పర్జలలో అలల్రి కలుగకుండునటుల్ పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 20:6 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపిప్నయెడల పర్జలందరు మనలను రాళల్తో 

కొటుట్దురు; ఏలయనగా యోహాను పర్వకత్ అని అందరును రూఢిగా నముమ్చునాన్రని తమలో తాము 

ఆలోచించుకొని 

లూకా 20:19 => పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును తముమ్నుగూరిచ్ ఈ ఉపమానము ఆయన 

చెపెప్నని గర్హించి, ఆ గడియలోనే ఆయనను బలాతాక్రముగా పటుట్కొన సమయము చూచిరి గాని 

జనులకు భయపడిరి. 

లూకా 22:2 => పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును పర్జలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు 

చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి. 

1 రాజులు 12:18 => తరువాత రాజైన రెహబాము వెటిట్పని వారిమీద అధికారియైన అదోరామును 

పంపగా ఇశార్యేలువారందరును రాళల్తో అతని కొటిట్నందున అతడు మరణమాయెను, కాబటిట్ రాజైన 

రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద తవ్రగా ఎకెక్ను. 

2 రాజులు 11:4 => ఏడవ సంవతస్రమందు యెహోయాదా కావలికాయు వారిమీదను రాజదేహ 

సంరక్షకులమీదను ఏరప్డియునన్ శతాధిపతులను పిలువనంపించి, యెహోవా మందిరములోనికి 
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వారిని తీసికొనిపోయి, యెహోవా మందిరమందు వారిచేత పర్మాణము చేయించి వారితో 

నిబంధనచేసి, వారికి ఆ రాజు కుమారుని కనుపరచి యీలాగు ఆజాఞ్పించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:11 => దేవుని మందిరములో అధిపతియైన అహీటూబు కుమారుడైన 

మెరాయోతునకు పుటిట్న సాదోకు కుమారుడగు మెషులాల్మునకు కలిగిన హిలీక్యా కుమారుడైన 

అజరాయ్; 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:8 => అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయులకును 

మనఃపూరవ్కముగా పశువులు ఇచిచ్రి. యెహోవా మందిరపు అధికారులైన హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, 

యెహీయేలును పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల 

కోడెలను ఇచిచ్రి. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మారుక్ 11:32 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపుప్దుమా అని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి 

గాని, అందరు యోహాను నిజముగా పర్వకత్యని యెంచిరి 

లూకా 22:52 => అయితే యేసు ఈ మటుట్కు తాళుడని చెపిప్, వాని చెవి ముటిట్ బాగుచేసెను. 

యోహాను 7:32 => జనసమూహము ఆయననుగూరిచ్ యీలాగు సణుగుకొనుట పరిసయుయ్లు 

వినినపుప్డు, పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయనను పటుట్కొనుటకు బంటౌర్తులను పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

Page  of 764 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

వచనము 30 

మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:7 => వారు పేతురును యోహానును మధయ్ను నిలువబెటిట్ మీరు ఏ 

బలముచేత ఏ నామమునుబటిట్ దీనిని చేసితిరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:30 => మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను 

నిశచ్యముగా తెలిసికొనగోరి, సహసార్ధిపతి అతని వదిలించి, పర్ధానయాజకులును మహాసభ 

వారందరును కూడి రావలెనని ఆజాఞ్పించి, పౌలును తీసికొనివచిచ్ వారియెదుట నిలువబెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:1 => పౌలు మహాసభవారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు 

కేవలము మంచి మనసాస్కిష్ గలవాడనై దేవుని యెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెపెప్ను. 

లూకా 22:66 => ఉదయము కాగానే పర్జల పెదద్లును పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును సభకూడి, 

ఆయనను తమ మహా సభలోనికి తీసికొనిపోయి 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

లూకా 12:11 => వారు సమాజమందిరముల పెదద్ల యొదద్కును అధిపతుల యొదద్కును అధికారుల 

యొదద్కును మిముమ్ను తీసికొనిపోవునపుప్డు మీరుఏలాగు ఏమి ఉతత్రమిచెచ్దమా, యేమి 

మాటలాడుదుమా అని చింతింపకుడి, 
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యోహాను 12:19 => కావున పరిసయుయ్లు ఒకరితో ఒకరు మన పర్యతన్ములెటుల్ 

నిష పర్యోజనమైపోయినవో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయనవెంట పోయినదని చెపుప్కొనిరి. 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

వచనము 31 

ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను 

రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18 => అపుప్డు వారిని పిలిపించి మీరు యేసు నామమునుబటిట్ 

యెంతమాతర్మును మాటలాడకూడదు, బోధింపను కూడదని వారికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:25 => ఆయననుగూరిచ్ దావీదు ఇటల్నెను నేనెలల్పుప్డు నా యెదుట 

పర్భువును చూచుచుంటిని ఆయన నా కుడిపారశ్వ్మున నునాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:26 => కావున నా హృదయము ఉలల్సించెను; నా నాలుక ఆనందించెను 

మరియు నా శరీరము కూడ నిరీక్షణ గలిగి నిలకడగా ఉండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:28 => నాకు జీవమారగ్ములు తెలిపితివి నీ దరశ్నమనుగర్హించి ననున్ 

ఉలాల్సముతో నింపెదవు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

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 2:31 => కీర్సుత్ పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము 

కుళి ల్పోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:34 => దావీదు పరలోకమునకు ఎకిక్పోలేదు; అయితే అతడిటల్నెను నేను 

నీ శతుర్వులను నీ పాదములకిర్ంద పాదపీఠ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:35 => ముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని 

పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

1 రాజులు 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 
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యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 

యిరిమ్యా 26:15 => అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా 

మీయొదద్కు ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్ చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ 

పటట్ణముమీదికిని దాని నివాసులమీదికిని నిరపరాధి రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని నిసస్ందేహముగా 

తెలిసికొనుడి. 

మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 
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నిరగ్మకాండము 1:12 => అయినను ఐగుపీత్యులు వారిని శర్మపెటిట్నకొలది వారు విసత్రించి 

పర్బలిరి గనుక వారు ఇశార్యేలీయులయెడల అసహయ్పడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:41 => మరునాడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మోషే అహరోనులకు 

విరోధముగా సణుగుచు మీరు యెహోవా పర్జలను చంపితిరని చెపిప్ 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱిఱ్తనము. 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 29:27 => అనాతోతీయుడైన యిరీమ్యాను నీవేల గదిద్ంపకపోతివి? 

యిరిమ్యా 36:29 => మరియు యూదా రాజైన యెహోయాకీమునుగూరిచ్ నీవీమాట చెపప్వలెను 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా బబులోను రాజు నిశచ్యముగా వచిచ్ యీ దేశమును పాడుచేసి 

అందులో మనుషుయ్లైనను జంతువులైనను ఉండకుండ చేయునని ఇందులో నీవేల వార్సితివని చెపిప్ 

నీవు ఈ గర్ంథమును కాలిచ్వేసితివే; 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

యిరిమ్యా 38:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ పటట్ణములో నిలిచియునన్వారు 

ఖడగ్ముచేతనైనను కాష్మముచేతనైనను తెగులుచేతనైనను చతుత్రు గాని కలీద్యులయొదద్కు 
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బయలువెళుల్వారు బర్దుకుదురు, దోపుడుసొముమ్ దకిక్ంచుకొనునటుల్ తమ పార్ణము దకిక్ంచుకొని 

వారు బర్దుకుదురు. 

దానియేలు 3:12 => రాజా, తాము షదర్కు, మేషాకు, అబేదన్గో అను ముగుగ్రు యూదులను 

బబులోను దేశములోని రాచకారయ్ములు విచారించుటకు నియమించితిరి; ఆ మనుషుయ్లు తమరి 

ఆజఞ్ను లక్షయ్పెటట్లేదు, తమరి దేవతలను పూజించుటలేదు, తమరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రించుటయే లేదు అనిరి. 

ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 7:13 => బేతేలు, రాజుయొకక్ పర్తిషిఠ్తసథ్లము రాజధాని పటట్ణమైయునన్ందున నీవికను 

దానిలో నీ వారత్ పర్కటన చేయకూడదు. 

మీకా 2:6 => మీరు దీని పర్వచింపవదద్ని వారు పర్కటన చేయుదురు. పర్వచింపనియెడల 

అవమానము కలుగక మానదు. 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

మారుక్ 12:7 => అయితే ఆ కాపులు ఇతడు వారసుడు; ఇతని చంపుదము రండి, అపుప్డు 

సావ్సథ్య్ము మనదగునని తమలోతాము చెపుప్కొని 

లూకా 9:49 => యోహాను ఏలినవాడా, యెవడో యొకడు నీ పేరట దయయ్ములను వెళల్గొటట్గా 

మేము చూచితివిు; వాడు మనలను వెంబడించువాడు కాడు గనుక వానిని ఆటంక పరచితిమని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 1:24 => పంపబడినవారు పరిసయుయ్లకు చెందినవారు 
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యోహాను 2:18 => కాబటిట్ యూదులు నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వే; యే సూచక కిర్యను 

మాకు చూపెదవని ఆయనను అడుగగా 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడడ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

యోహాను 12:19 => కావున పరిసయుయ్లు ఒకరితో ఒకరు మన పర్యతన్ములెటుల్ 

నిష పర్యోజనమైపోయినవో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయనవెంట పోయినదని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:7 => వారు పేతురును యోహానును మధయ్ను నిలువబెటిట్ మీరు ఏ 

బలముచేత ఏ నామమునుబటిట్ దీనిని చేసితిరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

వచనము 32 

మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు 

సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 
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ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజఞ్ను నీ 

మాటలను మీరి పాపము తెచుచ్కొంటిని. 

మారుక్ 7:7 => వారు, మానవులు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దేవోపదేశములని బోధించుచు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుదురు అని వార్యబడినటుట్ వేషధారులైన మిముమ్నుగూరిచ్ యెషయా 

పర్వచించినది సరియే. 

మారుక్ 7:8 => మీరు దేవుని ఆజఞ్ను విడిచిపెటిట్, మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును గైకొనుచునాన్రు. 

మారుక్ 7:9 => మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపరాయ్చారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజఞ్ను 

బొతిత్గా నిరాకరించుదురు. 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 14:9 => మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో 

ఈలాగు చెపెప్ను ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, 

తన నొసటి యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  
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పర్కటన 14:12 => దేవుని ఆజఞ్లను యేసునుగూరిచ్న విశావ్సమును గైకొనుచునన్ పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ 

ఇందులో కనబడును. 

ఆదికాండము 27:8 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నా మాట విని నేను నీకు ఆజాఞ్పించినటుట్ చేయుము. 

ఆదికాండము 27:43 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నీవు నా మాట విని లేచి హారానులోనునన్ నా 

సహోదరుడగు లాబాను నొదద్కు పారిపోయి నీ అనన్ కోపము చలాల్రువరకు 

నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

సంఖాయ్కాండము 23:26 => బిలాము యెహోవా చెపిప్నదంతయు నేను చేయవలెనని నేను నీతో 

చెపప్లేదా? అని బాలాకుకు ఉతత్రమియయ్గా 

నాయ్యాధిపతులు 6:25 => మరియు ఆ రాతిర్యందే యెహోవా నీ తండిర్ కోడెను, అనగా ఏడేండల్ 

రెండవ యెదుద్ను తీసికొనివచిచ్, నీ తండిర్కటిట్న బయలుయొకక్ బలిపీఠమును పడగొటిట్, దానికి 

పైగానునన్ దేవతాసత్ంభమును నరికివేసి 

2 సమూయేలు 11:16 => యోవాబు పటట్ణమును ముటట్డివేయుచుండగా, ధైరయ్వంతులుండు 

సథ్లమును గురిత్ంచి ఆ సథ్లమునకు ఊరియాను పంపెను. 

2 సమూయేలు 13:28 => అంతలో అబా ష్లోము తన పనివారిని పిలిచి, అమోన్ను దార్కాష్రసమువలన 

సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెటిట్యుండి అమోన్నును హతము చేయుడని నేను మీతో 

చెపుప్నపుప్డు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని 

పౌరుషము చూపుడి అని గటిట్గా ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 24:4 => అయినను రాజు యోవాబునకును సైనాయ్ధిపతులకును గటిట్ ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యుండుట చేత యోవాబును సైనాయ్ధిపతులును ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్ చూచుటకై రాజు 

సముఖమునుండి బయలువెళి ల్ 

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

2 రాజులు 16:16 => కాగా యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు ఆజఞ్ చొపుప్న అంతయు చేసెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 21:4 => అయినను యోవాబు మాట చెలల్క రాజు మాటయే చెలెల్ను గనుక 

యోవాబు ఇశార్యేలు దేశమందంతట సంచరించి తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్ జనుల సంఖయ్ వెరసి 

దావీదునకు అపప్గించెను. 

పర్సంగి 8:5 => ధరమ్ము నాచరించువారికి కీడేమియు సంభవింపదు; సమయము వచుచ్ననియు 

నాయ్యము జరుగుననియు జాఞ్నులు మనసుస్న తెలిసికొందురు. 

యిరిమ్యా 15:20 => అపుప్డు నినున్ ఈ పర్జలను పడగొటట్జాలని యితత్డి పార్కారముగా నేను 

నియమించెదను; నినున్ రకిష్ంచుటకును నినున్ విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైయుందును గనుక 

వారు నీమీద యుదధ్ము చేయుదురు గాని నినున్ జయింపకపోదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 26:12 => అపుప్డు యిరీమ్యా అధిపతులందరితోను జనులందరితోను ఈ మాట 

చెపెప్ను ఈ మందిరమునకు విరోధముగాను ఈ పటట్ణమునకు విరోధముగాను మీరు వినిన 

మాటలనిన్టిని పర్కటించుటకు యెహోవాయే ననున్ పంపియునాన్డు. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 
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యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

దానియేలు 6:13 => అందుకు వారు చెరపటట్బడిన యూదులలో నునన్ ఆ దానియేలు, నినేన్గాని 

నీవు పుటిట్ంచిన శాసనమునేగాని లక్షయ్పెటట్క, అనుదినము ముమామ్రు పార్రథ్న చేయుచు 

వచుచ్చునాన్డనిరి. 

ఆమోసు 3:8 => సింహము గరిజ్ంచెను, భయపడనివాడెవడు? పర్భువైన యెహోవా ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు, పర్వచింపకుండువాడెవడు? 

ఆమోసు 7:15 => నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా ననున్ పిలిచి నీవుపోయి నా 

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళి ల్రి. 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 22:21 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 23:3 => గనుక వారు మీతో చెపుప్వాటిననిన్టిని అనుసరించి గైకొనుడి, అయినను వారి 

కిర్యలచొపుప్న చేయకుడి; వారు చెపుప్దురేగాని చేయరు. 

లూకా 20:25 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 
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అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:18 => భారయ్లారా, మీ భరత్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది పర్భువునుబటిట్ 

యుకత్మైయునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 4:4 => ఆ మరమ్మును వెలల్డిపరచునటుల్ వాకయ్ము చెపుప్టకు అనుకూలమైన 

సమయము దేవుడు దయచేయవలెనని మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి. 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

వచనము 33 

వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని చంపనుదేద్శించగా 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  

1 దినవృతాత్ంతములు 12:17 => దావీదు బయలుదేరి వారికి ఎదురుగాపోయి వారితో ఇటల్నెను 

మీరు సమాధానము కలిగి నాకు సహాయము చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్యునన్యెడల నా 

హృదయము మీతో అతికియుండును; అటుల్గాక నావలన మీకు అపకారమేదియు కలుగలేదని 

యెరిగియుండియు, ననున్ నా శతుర్వులచేతికి అపప్గింపవలెనని మీరు వచిచ్యునన్యెడల మన 

పితరులయొకక్ దేవుడు దీనిని చూచి మిముమ్ను గదిద్ంచును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

Page  of 778 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:33 => ఆలాగే నీవు నా కుమారుడవు నేడు నేను నినున్ కంటిని అని 

రెండవ కీరత్నయందు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 
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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;  

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

ఆదికాండము 40:22 => మరియు యోసేపు వారికి తెలిపిన భావము చొపుప్న భక్షయ్కారుల అధిపతిని 

వేర్లాడదీయించెను. 

2 సమూయేలు 22:44 => నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి జనులకు 

అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 22:21 => సింహపు నోటనుండి ననున్ రకిష్ంపుము గురుపోతుల కొముమ్లలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంచి నాకుతత్రమిచిచ్యునాన్వు 

కీరత్నలు 69:14 => నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము నా పగవారిచేతిలోనుండి 

అగాధజలములలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము.  

కీరత్నలు 109:31 => దరిదుర్ని పార్ణమును విమరశ్కు లోపరచువారి చేతిలోనుండి అతని 

రకిష్ంచుటకై యెహోవా అతని కుడిపర్కక్ను నిలుచుచునాన్డు. 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మారుక్ 15:24 => వారాయనను సిలువవేసి, ఆయన వసత్రముల భాగము ఎవనికి రావలెనో చీటుల్వేసి, 

వాటిని పంచుకొనిరి. 

లూకా 23:33 => వారు కపాలమనబడిన సథ్లమునకు వచిచ్నపుప్డు అకక్డ కుడివైపున ఒకనిని 

ఎడమవైపున ఒకనిని ఆ నేరసుథ్లను ఆయనతో కూడ సిలువవేసిరి. 

లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 
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యోహాను 20:25 => గనుక తకిక్న శిషుయ్లు మేము పర్భువును చూచితిమని అతనితో చెపప్గా 

అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వేర్లు ఆ మేకుల గురుతులో పెటిట్, నా చెయియ్ 

ఆయన పర్కక్లో ఉంచితేనే గాని నమమ్నే నమమ్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:23 => అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగాద్నము చొపుప్న 

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  
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1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

వచనము 34 

సమసత్ పర్జలవలన ఘనత నొందినవాడును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడునైన గమలీయేలను ఒక పరిసయుయ్డు 

మహాసభలో లేచి ఈ మనుషుయ్లను కొంతసేపు వెలుపల ఉంచుడని ఆజాఞ్పించి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:24 => నా విశావ్సయ్తయు నా కృపయు అతనికి తోడైయుండును. నా నామమునుబటిట్ 

అతని కొముమ్ హెచిచ్ంపబడును. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

యెహెజేక్లు 17:24 => దాని కొమమ్ల నీడను అవి దాగును; మరియు యెహోవానగు నేనే ఘనమైన 

చెటుట్ను నీచమైనదిగాను నీచమైన చెటుట్ను ఘనమైనదిగాను చేయువాడననియు, పచచ్నిచెటుట్ 
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ఎండిపోవునటుల్ను ఎండినచెటుట్ వికసించునటుల్ను చేయువాడననియు భూమియందుండు సకలమైన 

చెటల్కు తెలియబడును. యెహోవానగు నేను ఈ మాట సెలవిచిచ్తిని, నేనే దాని నెరవేరెచ్దను. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:23 => ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమసత్మును పూరిత్గా నింపుచునన్ వాని 

సంపూరణ్తయైయునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 
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హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

1 పేతురు 3:22 => ఆయన పరలోకమునకు వెళి ల్ దూతల మీదను అధికారుల మీదను శకుత్ల 

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  
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యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 37:25 => మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న 

దేశములో వారు నివసింతురు, వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా 

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 10:21 => అయితే సతయ్గర్ంథమందు వార్సినది నీతో చెపెప్దను, మీ యధిపతియగు 

మిఖాయేలు గాక యీ సంగతులనుగూరిచ్ నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడొకడును లేడు.  

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:23 => అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగాద్నము చొపుప్న 

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

యెషయా 43:3 => యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడను, ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడనైన నేనే నినున్ 

రకిష్ంచువాడను నీపార్ణరక్షణ కర్యముగా ఐగుపుత్ను ఇచిచ్యునాన్ను నీకు బదులుగా కూషును సెబాను 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

యెషయా 43:11 => నేను నేనే యెహోవాను, నేను తపప్ వేరొక రక్ష కుడు లేడు. 

యెషయా 45:21 => మీ పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియజేయుడి జనులు కూడుకొని 

ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును తెలియజేసినవాడెవడు? 

చాలకాలము కిర్ందట దాని పర్కటించినవాడెవడు? యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు 

లేడు. నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు  
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యెషయా 49:26 => యెహోవానైన నేనే నీ రక్షకుడననియు యాకోబు బలవంతుడు నీ 

విమోచకుడనియు మనుషుయ్లందరు ఎరుగునటుల్ నినున్ బాధపరచువారికి తమ సవ్మాంసము 

తినిపించెదను కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత మతుత్లైనటుట్గా తమ రకత్ముచేత వారు మతుత్లగుదురు.  

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

ఫిలిపీప్యులకు 3:20 => మన పౌరసిథ్తి పరలోకమునందునన్ది; అకక్డనుండి పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

తీతుకు 3:4 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్ దయయు, మానవులయెడల ఆయనకునన్ పేర్మయు 

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  
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2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడడ్దగును. 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 4:14 => మరియు తండిర్ తన కుమారుని లోకరక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపియుండుట 

మేము చూచి, సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము. 

యూదా 1:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా, మహిమయు మహాతమ్య్మును ఆధిపతయ్మును 

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

యిరిమ్యా 31:31 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను కొర్తత్ నిబంధన చేయు 

దినములు వచుచ్చునన్వి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 31:32 => అది ఐగుపుత్లోనుండి వారిని రపిప్ంచుటకై నేను వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన 

దినమున, వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు; నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ 

నిబంధనను భంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 36:27 => నా ఆతమ్ను మీయందుంచి, నా కటట్డల ననుసరించువారినిగాను నా 

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:28 => నేను మీ పితరులకిచిచ్న దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా 

జనులైయుందురు నేను మీ దేవుడనైయుందును. 

యెహెజేక్లు 36:29 => మీ సకలమైన అపవితర్తను పోగొటిట్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును, మీకు 

కరవురానియయ్క ధానయ్మునకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ అభివృదిధ్ పరతును. 

యెహెజేక్లు 36:30 => అనయ్జనులలో కరవునుగూరిచ్న నింద మీరిక నొందకయుండునటుల్ చెటల్ 

ఫలములను భూమిపంటను నేను విసత్రింపజేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:31 => అపుప్డు మీరు మీ దుష  పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష కిర్యలను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని, మీ దోషములనుబటిట్యు హేయకిర్యలనుబటిట్యు మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 36:32 => మీ నిమితత్ము నేను ఈలాగున చేయుటలేదని తెలిసికొనుడి; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ చినన్బోయి సిగుగ్పడుడి. 

యెహెజేక్లు 36:33 => మీ దోషములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్తను నేను తీసివేసి మీ 

పటట్ణములలో మిముమ్ను నివసింపజేయునాడు పాడైపోయిన సథ్లములు మరల కటట్బడును. 
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యెహెజేక్లు 36:34 => మారగ్సుథ్ల దృషిట్కి పాడుగాను నిరజ్నముగాను అగుపడిన భూమి సేదయ్ము 

చేయబడును. 

యెహెజేక్లు 36:35 => పాడైన భూమి ఏదెను వనమువలె ఆయెననియు, పాడుగాను 

నిరజ్నముగానునన్ యీ పటట్ణములు నివాసులతో నిండి పార్కారములు గలవాయెననియు జనులు 

చెపుప్దురు. 

యెహెజేక్లు 36:36 => అపుప్డు యెహోవానైన నేను పాడైపోయిన సథ్లములను కటుట్వాడననియు, 

పాడైపోయిన సథ్లములలో చెటల్ను నాటువాడననియు మీ చుటుట్ శేషించిన అనయ్జనులు తెలిసికొందురు. 

యెహోవానైన నేను మాట ఇచిచ్యునాన్ను, నేను దాని నెరవేరుత్ను. 

యెహెజేక్లు 36:37 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులకు నేను ఈలాగు 

చేయు విషయములో వారిని నాయొదద్ విచారణ చేయనితుత్ను, గొఱఱ్లు విసత్రించునటుల్గా నేను వారిని 

విసత్రింపజేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:38 => నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ పర్తిషిఠ్తములగు 

గొఱఱ్లంత విసాత్రముగాను, నియామక దినములలో యెరూషలేమునకు వచుచ్ గొఱఱ్లంత 

విసాత్రముగాను వారి పటట్ణములయందు మనుషుయ్లు గుంపులు గుంపులుగా విసత్రించునటుల్ నేను 

చేసెదను. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 
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రోమీయులకు 11:27 => నేను వారి పాపములను పరిహరించినపుప్డు నావలన వారికి కలుగు 

నిబంధన ఇదియే అని వార్యబడినటుట్ ఇశార్యేలు జనులందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:39 => మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రమువలన ఏ విషయములలో 

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

మారుక్ 2:10 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెనని వారితో చెపిప్ 

మారుక్ 4:12 => వెలుపలనుండువారు ఒకవేళ దేవునివైపు తిరిగి పాపక్షమాపణ పొందుదురని, 

వారు చూచుటకైతే చూచియు కనుగొనకను, వినుటకైతే వినియు గర్హింపకయు నుండుటకును 

అనిన్యు ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింపబడుచునన్వని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 

యోహాను 20:23 => మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి 

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:10 => మీరు దేనిగూరిచ్యైనను ఎవని క్షమించుచునాన్రో నేనును వానిని 

క్షమించుచునాన్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

2 సమూయేలు 22:44 => నా పర్జల కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి జనులకు 

అధికారిగా ననున్ నిలిపితివి నేను ఎరుగని జనులు ననున్ సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 16:5 => యెహోవా నా సావ్సథ్య్భాగము నా పానీయభాగము నీవే నా భాగమును 

కాపాడుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 18:43 => పర్జలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి ననున్ 

అనయ్జనులకు అధికారిగా చేసితివి నేను ఎరుగని పర్జలు ననున్ సేవించెదరు 

కీరత్నలు 20:6 => యెహోవా తన అభిషికుత్ని రకిష్ంచునని నాకిపుప్డు తెలియును రక్షణారథ్మైన తన 

దకిష్ణహసత్బలము చూపును తన పరిశుదాధ్కాశములోనుండి అతని కుతత్రమిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 69:14 => నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము నా పగవారిచేతిలోనుండి 

అగాధజలములలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము.  

కీరత్నలు 109:31 => దరిదుర్ని పార్ణమును విమరశ్కు లోపరచువారి చేతిలోనుండి అతని 

రకిష్ంచుటకై యెహోవా అతని కుడిపర్కక్ను నిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 118:23 => అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము 

యెషయా 30:18 => కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డు 

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 
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యెషయా 33:22 => యెహోవా మనకు నాయ్యాధిపతి యెహోవా మన శాసనకరత్ యెహోవా మన 

రాజు ఆయన మనలను రకిష్ంచును. 

యెషయా 45:15 => ఇశార్యేలు దేవా, రక్షకా, నిశచ్యముగా నీవు నినున్ మరుగుపరచుకొను 

దేవుడవైయునాన్వు. 

యెషయా 55:5 => నీవెరుగని జనులను నీవు పిలిచెదవు నినెన్రుగని జనులు యెహోవా నినున్ 

మహిమపరచగా చూచి నీ దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ నీయొదద్కు 

పరుగెతిత్ వచెచ్దరు.  

యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 9:6 => అయినను పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని చెపిప్, ఆయన పక్షవాయువుగలవాని చూచి నీవు లేచి నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి పొమమ్ని చెపప్గా 

మతత్యి 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 

మారుక్ 2:5 => యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని 

పక్షవాయువు గలవానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 15:12 => అందుకు పిలాతు అలాగైతే యూదుల రాజని మీరు చెపుప్వాని నేనేమి 

చేయుదునని మరల వారినడిగెను. 

లూకా 1:77 => మరియు ఓ శిశువా, నీవు సరోవ్నన్తుని పర్వకత్వనబడుదువు మన దేవుని మహా 

వాతస్లయ్మును బటిట్ వారి పాపములను క్షమించుట వలన  
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లూకా 5:24 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని వారితో చెపిప్, పక్షవాయువు గల వాని చూచి నీవు లేచి, నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి వేలుల్మని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

లూకా 5:32 => మారుమనసుస్ పొందుటకై నేను పాపులను పిలువవచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను 

పిలువరాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 7:47 => ఆమె విసాత్రముగా పేర్మించెను గనుక ఆమె యొకక్ విసాత్ర పాపములు 

క్షమించబడెనని నీతో చెపుప్చునాన్ను. ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా 

పేర్మించునని చెపిప్ 

లూకా 22:61 => అందుకు పేతురు ఓయీ, నీవు చెపిప్నది నాకు తెలియదనెను. అతడింకను 

మాటలాడుచుండగా వెంటనే కోడి కూసెను. 

లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

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 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 8:6 => ఆకాశమందైనను భూమిమీదనైనను దేవతలనబడినవి యునన్ను, మనకు 

ఒకక్డే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్; ఆయననుండి సమసత్మును కలిగెను; ఆయన నిమితత్ము 

మనమునాన్ము. మరియు మనకు పర్భువు ఒకక్డే; ఆయన యేసుకీర్సుత్; ఆయనదావ్రా సమసత్మును 

కలిగెను; మనము ఆయనదావ్రా కలిగినవారము. 

1 కొరిందీయులకు 15:17 => కీర్సుత్ లేపబడనియెడల మీ విశావ్సము వయ్రథ్మే, మీరింకను మీ 

పాపములలోనే యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

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 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. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

వచనము 35 
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ఇశార్యేలీయులారా, యీ మనుషుయ్ల విషయమై మీరేమి చేయబోవుచునాన్రో జాగర్తత్ సుమండి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 

2 కొరిందీయులకు 13:1 => ఈ మూడవసారి నేను మీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల నోట పర్తి మాటయు సిథ్రపరచబడవలెను. 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 
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యోహాను 15:26 => తండిర్యొదద్నుండి మీయొదద్కు నేను పంపబోవు ఆదరణకరత్, అనగా 

తండిర్యొదద్నుండి బయలుదేరు సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు ఆయన ననున్గూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్ను. 

యోహాను 16:7 => అయితే నేను మీతో సతయ్ము చెపుప్చునాన్ను, నేను వెళి ల్పోవుటవలన మీకు 

పర్యోజనకరము; నేను వెళల్నియెడల ఆదరణకరత్ మీయొదద్కు రాడు; నేను వెళిళ్నయెడల ఆయనను 

మీయొదద్కు పంపుదును 

యోహాను 16:8 => ఆయన వచిచ్, పాపమును గూరిచ్యు నీతిని గూరిచ్యు తీరుప్ను గూరిచ్యు 

లోకమును ఒపుప్కొనజేయును. 

యోహాను 16:9 => లోకులు నాయందు విశావ్సముంచలేదు గనుక పాపమును గూరిచ్యు, 

యోహాను 16:10 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్టవలన మీరిక ననున్ చూడరు గనుక నీతిని 

గూరిచ్యు,  

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

యోహాను 16:12 => నేను మీతో చెపప్వలసినవి ఇంకను అనేక సంగతులు కలవు గాని యిపుప్డు 

మీరు వాటిని సహింపలేరు. 

యోహాను 16:13 => అయితే ఆయన, అనగా సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు మిముమ్ను 

సరవ్సతయ్ములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని 

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

యోహాను 16:14 => ఆయన నా వాటిలోనివి తీసికొని మీకు తెలియజేయును గనుక ననున్ 

మహిమపరచును. 

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 
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1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:44 => పేతురు ఈ మాటలు ఇంక చెపుప్చుండగా అతని బోధ వినన్ 

వారందరిమీదికి పరిశుదాధ్తమ్ దిగెను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

కీరత్నలు 118:23 => అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము 

యోహాను 12:17 => ఆయన లాజరును సమాధిలోనుండి పిలిచి మృతులలోనుండి అతని 

లేపినపుప్డు, ఆయనతో కూడ ఉండిన జనులు సాక్షయ్మిచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 
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గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 5:9 => మరియు ఆయన సంపూరణ్సిదిధ్ పొందినవాడై, మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మములో 

చేరిన పర్ధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి, 

1 యోహాను 1:2 => ఆ జీవము పర్తయ్క్షమాయెను; తండిర్యొదద్ ఉండి మాకు పర్తయ్క్షమైన ఆ 

నితయ్ జీవమును మేము చూచి , ఆ జీవమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు , దానిని మీకు 

తెలియపరచుచునాన్ము. 

1 యోహాను 5:7 => సాక్షయ్మిచుచ్వారు ముగుగ్రు, అనగా ఆతమ్యు, నీళుల్ను, రకత్మును, ఈ 

ముగుగ్రు ఏకీభవించియునాన్రు. 

1 యోహాను 5:9 => దేవుని కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడు తనలోనే యీ సాక్షయ్ము 

కలిగియునాన్డు; దేవుని నమమ్నివాడు ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్న సాక్షయ్మును నమమ్లేదు 

గనుక అతడు దేవుని అబదిధ్కునిగా చేసినవాడే. 

వచనము 36 

ఈ దినములకు మునుపు థూదా లేచి తానొక గొపప్వాడనని చెపుప్కొనెను; ఇంచుమించు 

ననూన్రుమంది మనుషుయ్లు వానితో కలిసికొనిరి, వాడు చంపబడెను, వానికి లోబడిన వారందరును 

చెదరి వయ్రుథ్లైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

లూకా 4:28 => సమాజమందిరములో ఉనన్వారందరు ఆ మాటలు విని 
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లూకా 4:29 => ఆగర్హముతో నిండుకొని, లేచి ఆయనను పటట్ణములో నుండి వెళల్గొటిట్, ఆయనను 

తలకిర్ందుగా పడదోర్యవలెనని తమ పటట్ణము కటట్బడిన కొండపేటు వరకు ఆయనను 

తీసికొనిపోయిరి. 

లూకా 6:11 => అపుప్డు వారు వెఱిఱ్ కోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయుదమా అని 

యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:52 => అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మీరు జాఞ్నమను తాళపుచెవిని ఎతిత్కొనిపోతిరి; 

మీరును లోపల పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని అడడ్గింతురని చెపెప్ను. 

లూకా 11:53 => ఆయన అకక్డనుండి వెళి ల్నపుప్డు శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నిండ 

పగబటిట్ ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని యుండి, ఆయన నోటనుండి వచుచ్ ఏమాటనైనను 

పటుట్కొనుటకు పొంచి,  

లూకా 11:54 => వదకుచు చాల సంగతులనుగూరిచ్ ఆయనను మాటలాడింపసాగిరి. 

లూకా 19:45 => ఆయన దేవాలయములో పర్వేశించి అందులో వికర్యము చేయువారితో నా 

మందిరము పార్రథ్న మందిరము అని వార్యబడియునన్ది.  

లూకా 19:46 => అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసితిరని చెపిప్ వారిని 

వెళల్గొటట్నారంభించెను. 

లూకా 19 :47 => ఆయన పర్తిదినమును దేవాలయములో బోధించుచునన్పుప్డు , 

పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును పర్జలలో పర్ధానులును ఆయనను నాశనముచేయ జూచుచుండిరి 

గాని 
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లూకా 19:48 => పర్జలందరు ఆయన వాకయ్మును వినుటకు ఆయనను హతుత్కొనియుండిరి గనుక 

ఏమి చేయవలెనో వారికి తోచలేదు. 

లూకా 20:19 => పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును తముమ్నుగూరిచ్ ఈ ఉపమానము ఆయన 

చెపెప్నని గర్హించి, ఆ గడియలోనే ఆయనను బలాతాక్రముగా పటుట్కొన సమయము చూచిరి గాని 

జనులకు భయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

ఆదికాండము 4:6 => యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని 

యునాన్వేమి? 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

కీరత్నలు 37:12 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారిని చూచి పండుల్ 

కొరుకుదురు. 

కీరత్నలు 37:13 => వారి కాలము వచుచ్చుండుట పర్భువు చూచుచునాన్డు. వారిని చూచి ఆయన 

నవువ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 37:14 => దీనులను దరిదుర్లను పడదోర్యుటకై యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారిని చంపుటకై 

భకిత్హీనులు కతిత్ దూసియునాన్రు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు  

కీరత్నలు 37:15 => వారి కతిత్ వారి హృదయములోనే దూరును వారి విండుల్ విరువబడును. 

కీరత్నలు 37:32 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులకొరకు పొంచియుండి వారిని చంపజూతురు. 
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కీరత్నలు 37:33 => వారిచేతికి యెహోవా నీతిమంతులను అపప్గింపడు వారు విమరశ్కు 

వచిచ్నపుప్డు ఆయన వారిని దోషులుగా ఎంచడు. 

కీరత్నలు 64:2 => కీడుచేయువారి కుటర్నుండి దుషట్కిర్యలు చేయువారి అలల్రినుండి ననున్ దాచుము 

కీరత్నలు 64:3 => ఒకడు కతిత్కి పదును పెటుట్నటుల్ వారు తమ నాలుకలకు పదును పెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 64:4 => యథారథ్వంతులను కొటట్వలెనని చాటైన సథ్లములలో చేదుమాటలను 

బాణములుగా సంధించుదురు. వారు భయమేమియు లేక అకసామ్తుత్గా వారిని కొటెట్దరు 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 64:6 => వారు దుషట్కిర్యలను తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ంతురు వెదకి వెదకి ఉపాయము 

సిదధ్పరచుకొందురు పర్తివాని హృదయాంతరంగము అగాధము.  

కీరత్నలు 64:7 => దేవుడు బాణముతో వారిని కొటుట్ను వారు ఆకసిమ్కముగా గాయపరచబడెదరు. 

కీరత్నలు 64:8 => వారు కూలెదరు వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. వారిని 

చూచువారందరు తల ఊచుదురు  

మతత్యి 10:21 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; 

పిలల్లు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 

మతత్యి 10:25 => శిషుయ్డు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన 

చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెలెజ్బూలని వారు పేరుపెటిట్ యుండినయెడల ఆయన 

యింటివారికి మరి నిశచ్యముగా ఆ పేరు పెటుట్దురు గదా. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 
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మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

నెహెమాయ్ 4:7 => సనబ్లల్టును టోబీయాయును అరబీయులును అమోమ్ నీయులును 

అషోడ్దీయులును, యెరూషలేము యొకక్ గోడలు కటట్బడెననియు, బీటలనిన్యు కపప్బడెననియు 

వినినపుప్డు 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 45:5 => నీ బాణములు వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు 

శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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మతత్యి 28:12 => కాబటిట్ వారు పెదద్లతో కూడివచిచ్ ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల దర్వయ్మిచిచ్ 

లూకా 23:5 => అయితే వారు ఇతడు గలిలయ దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకును యూదయ 

దేశమందంతట ఉపదేశించుచు పర్జలను రేపుచునాన్డని మరింత పటుట్దలగా చెపిప్రి. 

యోహాను 11:53 => కాగా ఆ దినమునుండి వారు ఆయనను చంప నాలోచించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

వచనము 37 

వానికి తరువాత జనసంఖయ్ దినములలో గలిలయుడైన యూదా అను ఒకడు వచిచ్, పర్జలను తనతో 

కూడ తిరుగుబాటుచేయ పేర్రేపించెను; వాడుకూడ నశించెను, వానికి లోబడినవారందరును 

చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:7 => సదూద్కయుయ్లు పునరుతాథ్నము లేదనియు, దేవదూతయైనను 

ఆతమ్యైనను లేదనియు చెపుప్దురు గాని పరిసయుయ్లు రెండును కలవని యొపుప్కొందురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:8 => అపుప్డు పెదద్గొలుల్ పుటెట్ను; పరిసయుయ్ల పక్షముగా ఉనన్ 

శాసు త్ర్లలో కొందరు లేచి ఈ మనుషుయ్నియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆతమ్యైనను 

దేవదూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచుచ్నని చెపుప్చు తగవులాడిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

యోహాను 7:50 => అంతకుమునుపు ఆయనయొదద్కు వచిచ్న నీకొదేము వారిలో ఒకడు. 

యోహాను 7:51 => అతడు ఒక మనుషుయ్ని మాట వినక మునుపును, వాడు చేసినది తెలిసికొనక 

మునుపును, మన ధరమ్శాసత్రము అతనికి తీరుప్ తీరుచ్నా అని అడుగగా 

యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

యోహాను 7:53 => అంతట ఎవరి యింటికి వారు వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

లూకా 2:46 => మూడు దినములైన తరువాత ఆయన దేవాలయములో బోధకుల మధయ్ కూరుచ్ండి, 

వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని పర్శన్లడుగుచు ఉండగా చూచిరి. 

లూకా 5:17 => ఒకనాడాయన బోధించుచుండగా, గలిలయ యూదయ దేశముల పర్తి గార్మము 

నుండియు యెరూషలేము నుండియు వచిచ్న పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును 

కూరుచ్ండియుండగా, ఆయన సవ్సథ్పరచునటుల్ పర్భువు శకిత్ ఆయనకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:15 => అపుప్డు సభ వెలుపలికి పొండని వారికాజాఞ్పించి తమలోతాము 

ఆలోచన చేసి 
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యిరిమ్యా 26:16 => కాగా అధిపతులును జనులందరును యాజకులతోను పర్వకత్లతోను ఇటల్నిరి 

ఈ మనుషుయ్డు మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ మనకు ఈ సమాచారము 

పర్కటించుచునాన్డు గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు కాడు. 

యిరిమ్యా 26:17 => మరియు దేశమందలి పెదద్లలో కొందరు లేచి సమాజముగా కూడిన జనులతో 

ఈ మాటలు పలికిరి. 

యిరిమ్యా 36:25 => గర్ంథమును కాలచ్వదద్ని ఎలాన్తానును దెలాయాయ్యును గెమరాయ్యును 

రాజుతో మనవిచేయగా అతడు వారి విజాఞ్పనము వినకపోయెను. 

మతత్యి 28:12 => కాబటిట్ వారు పెదద్లతో కూడివచిచ్ ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల దర్వయ్మిచిచ్ 

లూకా 14:1 => విశార్ంతిదినమున ఆయన భోజనము చేయుటకు పరిసయుయ్ల అధికారులలో ఒకని 

యింటిలోనికి వెళి ల్నపుప్డు, ఆయన ఏమి చేయునో అని వారాయనను కనిపెటుట్చుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5 => మరునాడు వారి అధికారులును పెదద్లును శాసు త్ర్లును 

యెరూషలేములో కూడుకొనిరి. 

గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళి ల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

వచనము 38 

కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఈ మనుషుయ్లజోలికి పోక వారిని విడిచిపెటుట్డి. ఈ 

ఆలోచనయైనను ఈ కారయ్మైనను మనుషుయ్లవలన కలిగినదాయెనా అది వయ్రథ్మగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:36 => ఈ సంగతులు నిరాకేష్పమైనవి గనుక మీరు శాంతము కలిగి 

ఏదియు ఆతురపడి చేయకుండుట అవశయ్కము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:26 => శతాధిపతి ఆ మాట విని సహసార్ధిపతి యొదద్కు వచిచ్ నీవేమి 

చేయబోవుచునాన్వు? ఈ మనుషుయ్డు రోమీయుడు సుమీ అనెను. 
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యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => మీరు యెహోవా నియమమును బటిట్యే గాని మనుషుయ్ల 

నియమమునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్వలసినవారు కారు; ఆయన మీతో కూడ నుండును గనుక మీరు తీరుచ్ 

తీరుప్ బహు జాగర్తత్గా చేయుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:14 => అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితో కూడ లేచి నిలిచి బిగగ్రగా 

వారితో ఇటల్నెను యూదయ మనుషుయ్లారా, యెరూషలేములో కాపురమునన్ సమసత్జనులారా, యిది 

మీకు తెలియుగాక, చెవియొగిగ్ నా మాటలు వినుడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:38 => కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఈ మనుషుయ్లజోలికి పోక 

వారిని విడిచిపెటుట్డి. ఈ ఆలోచనయైనను ఈ కారయ్మైనను మనుషుయ్లవలన కలిగినదాయెనా అది 

వయ్రథ్మగును. 

వచనము 39 

దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు 

సుమీ. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

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 

అడడ్గించునది ఏదో అది మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => ధరమ్విరోధసంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కిర్య చేయుచునన్ది 

గాని, యిదివరకు అడడ్గించుచునన్వాడు మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడడ్గించును. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  
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పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:38 => ఈ దినములకు మునుపు రాజదోర్హమునకు రేపి, 

నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుషుయ్లను అరణయ్మునకు వెంటబెటుట్కొని పోయిన 

ఐగుపీత్యుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

మతత్యి 24:26 => కాబటిట్ ఎవరైనను ఇదిగో అరణయ్ములో ఉనాన్డని మీతో చెపిప్నను వెళల్కుడి 

ఇదిగో లోపలి గదిలో ఉనాన్డని చెపిప్నను నమమ్కుడి 

మతత్యి 24:5 => అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే కీర్సుత్నని చెపిప్ పలువురిని మోసపరచెదరు. 

మారుక్ 13:6 => అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే ఆయననని చెపిప్ అనేకులను మోసపుచెచ్దరు. 

లూకా 21:8 => ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే 

ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెపుప్దురు; మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. 

యోహాను 5:43 => నేను నా తండిర్ నామమున వచిచ్యునాన్ను, మీరు ననున్ అంగీకరింపరు, 

మరియొకడు తన నామమున వచిచ్నయెడల వానిని అంగీకరింతురు, 

యోహాను 10:8 => గొఱఱ్లు పోవు దావ్రమును నేనే; నాకు ముందు వచిచ్న వారందరు దొంగలును 

దోచుకొనువారునై యునాన్రు; గొఱఱ్లు వారి సవ్రము వినలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 
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రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడడ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

వచనము 40 

వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి యేసు నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

లూకా 2:1 => ఆ దినములలో సరవ్లోకమునకు పర్జాసంఖయ్ వార్యవలెనని కైసరు ఔగుసుత్ వలన 

ఆజఞ్ ఆయెను. 

లూకా 13:1 => పిలాతు గలిలయులైన కొందరి రకత్ము వారి బలులతో కలిపియుండెను. ఆ 

కాలమున అకక్డనునన్ కొందరు ఆ సంగతి యేసుతో చెపప్గా 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

యోబు 20:6 => వారి ఘనత ఆకాశమంత యెతుత్గా పెరిగినను మేఘములంత యెతుత్గా వారు 

తలలెతిత్నను 

యోబు 20:7 => తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని 

చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు. 

యోబు 20:8 => కల యెగసిపోవునటుల్ వారు గతించి కనబడక పోవుదురు రాతిర్ సవ్పన్ము 

దాటిపోవునటుల్ వారు తరిమి వేయబడుదురు. 

యోబు 20:9 => వారిని చూచిన కనున్ ఇకను వారిని చూడదు వారి సథ్లమున వారు మరి ఎపుప్డును 

కనబడరు 
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కీరత్నలు 7:14 => పాపమును కనుటకు వాడు పర్సవవేదన పడుచునాన్డు చేటును గరభ్మున 

ధరించినవాడై అబదద్మును కనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 7:15 => వాడు గుంటతర్వివ్ దానిని లోతుచేసియునాన్డు తాను తర్వివ్న గుంటలో తానే 

పడిపోయెను. 

కీరత్నలు 9:15 => తాము తర్వివ్న గుంటలో జనములు మునిగిపోయిరి. తాము ఒడిడ్న వలలో వారి 

కాలు చికుక్బడియునన్ది. 

కీరత్నలు 9:16 => యెహోవా పర్తయ్క్షమాయెను, ఆయన తీరుప్ తీరిచ్యునాన్డు. దుషుట్లు తాము 

చేసికొనినదానిలో చికిక్యునాన్రు(హిగాగ్యోన  సెలా.) 

మతత్యి 26:52 => యేసు నీ కతిత్ వరలో తిరిగి పెటుట్ము; కతిత్ పటుట్కొను వారందరు కతిత్చేతనే 

నశింతురు. 

లూకా 13:1 => పిలాతు గలిలయులైన కొందరి రకత్ము వారి బలులతో కలిపియుండెను. ఆ 

కాలమున అకక్డనునన్ కొందరు ఆ సంగతి యేసుతో చెపప్గా 

లూకా 13:2 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను ఈ గలిలయులు అటిట్ హింసలు పొందినందున వారు 

గలిలయులందరికంటె పాపులని మీరు తలంచుచునాన్రా? 

మతత్యి 22:17 => నీకేమి తోచుచునన్ది? కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా? కాదా? మాతో 

చెపుప్మని అడుగుటకు హేరోదీయులతో కూడ తమ శిషుయ్లను ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 

మతత్యి 24:5 => అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే కీర్సుత్నని చెపిప్ పలువురిని మోసపరచెదరు. 

మతత్యి 26:69 => పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూరుచ్ండియుండగా ఒక చినన్ది అతనియొదద్కు 

వచిచ్ నీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను. 

లూకా 2:2 => ఇది కురేనియు సిరియదేశమునకు అధిపతియై యునన్పుప్డు జరిగిన మొదటి 

పర్జాసంఖయ్. 

లూకా 20:22 => మనము కైసరునకు పనున్ ఇచుచ్ట నాయ్యమా కాదా అని ఆయన నడిగిరి 

లూకా 21:8 => ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే 

ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెపుప్దురు; మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. 

Page  of 810 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

లూకా 23:6 => పిలాతు ఈ మాట విని ఈ మనుషుయ్డు గలిలయుడా అని అడిగి 

యోహాను 5:43 => నేను నా తండిర్ నామమున వచిచ్యునాన్ను, మీరు ననున్ అంగీకరింపరు, 

మరియొకడు తన నామమున వచిచ్నయెడల వానిని అంగీకరింతురు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:38 => ఈ దినములకు మునుపు రాజదోర్హమునకు రేపి, 

నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుషుయ్లను అరణయ్మునకు వెంటబెటుట్కొని పోయిన 

ఐగుపీత్యుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను. 

వచనము 41 

ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాతుర్లని యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు 

మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:35 => ఇశార్యేలీయులారా, యీ మనుషుయ్ల విషయమై మీరేమి 

చేయబోవుచునాన్రో జాగర్తత్ సుమండి. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

నెహెమాయ్ 4:15 => వారి యోచన మాకు తెలియబడెననియు, దేవుడు దానిని వయ్రథ్ము చేసెననియు 

మా శతుర్వులు సమాచారము వినగా, మాలో పర్తివాడును తన పనికి గోడ దగగ్రకు వచెచ్ను. 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 
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యోబు 5:14 => పగటివేళ వారికి అంధకారము తారసిలుల్ను రాతిర్ ఒకడు తడువులాడునటుల్ 

మధాయ్హన్కాలమున వారు తడువులాడుదురు 

కీరత్నలు 33:10 => అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను 

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

కీరత్నలు 33:11 => యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకలప్ములు 

తరతరములకు ఉండును. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

యెషయా 7:5 => సిరియాయు, ఎఫార్యిమును, రెమలాయ్ కుమారుడును నీకు కీడుచేయవలెనని 

ఆలోచించుచు 

యెషయా 7:6 => మనము యూదా దేశముమీదికి పోయి దాని జనులను భయపెటిట్ దాని 

పార్కారములను పడగొటిట్ టాబెయేలను వాని కుమారుని దానికి రాజుగా నియమించెదము రండని 

చెపుప్కొనిరి. 

యెషయా 7:7 => అయితే పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ మాట నిలువదు, 

జరుగదు. 

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెషయా 14:25 => నా దేశములో అషూష్రును సంహరించెదను నా పరవ్తములమీద వాని 

నలుగదొర్కెక్దను వాని కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని భారము వారి 

భుజముమీదనుండి తొలగింపబడును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

మతత్యి 15:13 => ఆయన పరలోకమందునన్ నా తండిర్ నాటని పర్తి మొకక్యు పెలల్గింపబడును. 
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1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱిఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱిఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడడ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

ఎజార్ 6:7 => దేవుని మందిరపు పని జరుగనిచిచ్, వారి అధికారిని పెదద్లను దేవుని మందిరమును 

దాని సథ్లమందు కటిట్ంపనియుయ్డి. 

ఎజార్ 6:12 => ఏ రాజులేగాని యే జనులేగాని యీ ఆజఞ్ను భంగపరచి యెరూషలేములోనునన్ 

దేవుని మందిరమును నశింపజేయుటకై చెయియ్చాపినయెడల, తన నామమును అకక్డ ఉంచిన దేవుడు 

వారిని నశింపజేయును. దరాయ్వేషు అను నేనే యీ ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని. మరియు అది అతివేగముగా 

జరుగవలెనని వార్యించి అతడు తాకీదుగా పంపించెను. 

నెహెమాయ్ 6:16 => అయితే మా శతుర్వులు ఈ సంగతి వినినపుప్డును, మా చుటుట్నుండు 

అనయ్జనులందరు జరిగిన పని చూచినపుప్డును, వారు బహుగా అధైరయ్పడిరి; ఏలయనగా ఈ పని మా 

దేవునివలన జరిగినదని వారు తెలిసికొనిరి. 
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కీరత్నలు 65:8 => నీ సూచక కిర్యలను చూచి దిగంత నివాసులును భయపడుదురు ఉదయ 

సాయంతర్ముల ఉతప్తుత్లను నీవు సంతోష భరితములుగా చేయుచునాన్వు.  

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

మతత్యి 7:20 => కాబటిట్ మీరు వారి ఫలములవలన వారిని తెలిసికొందురు. 

యోహాను 9:33 => ఈయన దేవునియొదద్నుండి వచిచ్నవాడు కానియెడల ఏమియు చేయనేరడని 

వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 42 

పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

ఆదికాండము 24:50 => లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే 

అవునని గాని కాదని గాని చెపప్జాలము; 

2 సమూయేలు 5:2 => పూరవ్కాలమున సౌలు మామీద రాజైయుండగా నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై ఉంటివి. అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా జనులను పాలించి 

వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని చెపిప్రి. 

1 రాజులు 12:24 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జరిగినది నావలననే జరిగెను; మీరు 

ఇశార్యేలువారగు మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయుటకు వెళల్క, అందరును మీ యిండల్కు 

తిరిగిపోవుడి. కాబటిట్ వారు యెహోవా మాటకు లోబడి దానినిబటిట్ యుదధ్మునకు పోక నిలిచిరి. 

యోబు 34:29 => ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన 

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 
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యెషయా 43 :13 => ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను నాచేతిలోనుండి 

విడిపించగలవాడెవడును లేడు నేను కారయ్ము చేయగా తిర్పిప్వేయువాడెవడు?  

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

1 కొరిందీయులకు 1:25 => దేవుని వెఱిఱ్తనము మనుషయ్ జాఞ్నముకంటె జాఞ్నము గలది, దేవుని 

బలహీనత మనుషుయ్ల బలముకంటె బలమైనది. 

పర్కటన 17:12 => నీవు చూచిన ఆ పది కొముమ్లు పదిమంది రాజులు. వారిదివరకు రాజయ్మును 

పొందలేదు గాని యొక గడియ కూర్రమృగముతో కూడ రాజులవలె అధికారము పొందుదురు. 

పర్కటన 17:13 => వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు 

అపప్గింతురు. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 10:3 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళి ల్, అతనిని చూచి యీలాగు 

చెపిప్రి హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 

నిరగ్మకాండము 10:4 => నీవు నా జనులను పోనియయ్నొలల్నియెడల ఇదిగో రేపు నేను మిడతలను నీ 

పార్ంతములలోనికి రపిప్ంచెదను. 

నిరగ్మకాండము 10:5 => ఎవడును నేలను చూడలేనంతగా అవి దాని కపుప్ను, తపిప్ంచుకొనిన 

శేషమును, అనగా వడగండల్దెబబ్ను తపిప్ంచుకొని మిగిలిన దానిని అవి తినివేయును, పొలములో 

మొలిచిన పర్తి చెటుట్ను తినును. 

నిరగ్మకాండము 10:6 => మరియు అవి నీ యిండల్లోను నీ సేవకులందరి యిండల్లోను 

ఐగుపీత్యులందరి యిండల్లోను నిండిపోవును. నీ పితరులుగాని నీ పితామహులుగాని యీ దేశములో 

నుండిన నాటనుండి నేటివరకు అటిట్వాటిని చూడలేదని చెపిప్ ఫరో యెదుటనుండి బయలువెళె ల్ను. 

నిరగ్మకాండము 10:7 => అపుప్డు ఫరో సేవకులు అతని చూచి ఎనాన్ళల్వరకు వీడు మనకు ఉరిగా 

నుండును? తమ దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు ఈ మనుషుయ్లను పోనిముమ్; ఐగుపుత్ దేశము 

నశించినదని నీకింకను తెలియదా అనిరి 

2 రాజులు 19:22 => నీవు ఎవనిని తిరసక్రించితివి? ఎవనిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి 

యెవనిని భయపెటిట్తివి? 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 
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యోబు 15:26 => మూరు ఖ్డై ఆయనను మారొక్నును తన కేడెముల గుబకలతో ఆయనమీదికి 

పరుగెతుత్ను. 

యోబు 15:27 => వాని ముఖము కొర్వువ్ పటిట్యునన్ది వాని చిరుపర్కక్లపైని కొర్వువ్కండలు 

పెరిగియునన్వి. 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

యోబు 40:10 => ఆడంబర మహాతమ్య్ములతో నినున్ నీవు అలంకరించుకొనుము గౌరవ 

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

యోబు 40:12 => గరివ్షుట్లైన వారిని చూచి వారిని అణగగొటుట్ము దుషుట్లు ఎకక్డనునన్ను వారిని 

అకక్డనే అణగదొర్కుక్ము.  

యోబు 40:13 => కనబడకుండ వారినందరిని బూడిదెలో పాతిపెటుట్ము సమాధిలో వారిని 

బంధింపుము. 

యోబు 40:14 => అపుప్డు నీ దకిష్ణహసత్మే నినున్ రకిష్ంపగలదని నేను నినున్గూరిచ్ ఒపుప్కొనెదను. 

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడడ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 
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1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

1 సమూయేలు 23:17 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు రాజవగుదువు, నేను నీకు సహకారినౌదును, 

ఇది నా తండిర్యైన సౌలునకు తెలిసియునన్దని అతనితో చెపిప్ దేవునిబటిట్ అతని బలపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆలోచించుడి, దేవుడే మాకు తోడై మాకు అధిపతిగానునాన్డు, మీ 

మీద ఆరాభ్టము చేయుటకై బూరలు పటుట్కొని ఊదునటిట్ ఆయన యాజకులు మా పక్షమున ఉనాన్రు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాతో యుదధ్ము చేయకుడి, చేసినను మీరు 

జయమొందరు. 

ఎజార్ 6:7 => దేవుని మందిరపు పని జరుగనిచిచ్, వారి అధికారిని పెదద్లను దేవుని మందిరమును 

దాని సథ్లమందు కటిట్ంపనియుయ్డి. 

ఎజార్ 6:12 => ఏ రాజులేగాని యే జనులేగాని యీ ఆజఞ్ను భంగపరచి యెరూషలేములోనునన్ 

దేవుని మందిరమును నశింపజేయుటకై చెయియ్చాపినయెడల, తన నామమును అకక్డ ఉంచిన దేవుడు 

వారిని నశింపజేయును. దరాయ్వేషు అను నేనే యీ ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని. మరియు అది అతివేగముగా 

జరుగవలెనని వార్యించి అతడు తాకీదుగా పంపించెను. 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  

కీరత్నలు 35:1 => యెహోవా, నాతో వాయ్జెయ్మాడు వారితో వాయ్జెయ్మాడుము నాతో పోరాడువారితో 

పోరాడుము. 

కీరత్నలు 65:8 => నీ సూచక కిర్యలను చూచి దిగంత నివాసులును భయపడుదురు ఉదయ 

సాయంతర్ముల ఉతప్తుత్లను నీవు సంతోష భరితములుగా చేయుచునాన్వు.  

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 
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సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

సామెతలు 22:12 => యెహోవా చూపులు జాఞ్నము గలవానిని కాపాడును. విశావ్సఘాతకుల 

మాటలు ఆయన వయ్రథ్ము చేయును. 

పర్సంగి 3:14 => దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు 

చేరచ్బడదు దానినుండి ఏదియు తీయబడదు ; మనుషుయ్లు తనయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండునటుల్ దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెషయా 46:11 => తూరుప్నుండి కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను దూరదేశమునుండి నేను 

యోచించిన కారయ్మును నెరవేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను 

ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

యిరిమ్యా 36:29 => మరియు యూదా రాజైన యెహోయాకీమునుగూరిచ్ నీవీమాట చెపప్వలెను 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా బబులోను రాజు నిశచ్యముగా వచిచ్ యీ దేశమును పాడుచేసి 

అందులో మనుషుయ్లైనను జంతువులైనను ఉండకుండ చేయునని ఇందులో నీవేల వార్సితివని చెపిప్ 

నీవు ఈ గర్ంథమును కాలిచ్వేసితివే; 

యోహాను 9:33 => ఈయన దేవునియొదద్నుండి వచిచ్నవాడు కానియెడల ఏమియు చేయనేరడని 

వారితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:24 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించుచుండెను. 

2 తిమోతి 2:18 => వారు పునరుతాథ్నము గతించెనని చెపుప్చు సతయ్ము విషయము తపిప్పోయి, 

కొందరి విశావ్సమును చెరుపుచునాన్రు. 
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వచనము 1 

ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను 

చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు యూదులు సణుగసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18 => అపుప్డు వారిని పిలిపించి మీరు యేసు నామమునుబటిట్ 

యెంతమాతర్మును మాటలాడకూడదు, బోధింపను కూడదని వారికాజాఞ్పించిరి. 

సామెతలు 12:10 => నీతిమంతుడు తన పశువుల పార్ణమును దయతో చూచును భకిత్హీనుల 

వాతస్లయ్ము కూర్రతవ్మే. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 20:10 => పంటకాలమందు అతడు ఆ దార్క్షతోట పంటలో తన భాగమిమమ్ని ఆ 

కాపులయొదద్కొక దాసుని పంపగా ఆ కాపులు వానిని కొటిట్ వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

యోహాను 19:1 => అపుప్డు పిలాతు యేసును పటుట్కొని ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ంచెను. 

యోహాను 19:2 => సైనికులు ముండల్తో కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలమీద పెటిట్ 

యోహాను 19:3 => ఊదారంగు వసత్రము ఆయనకు తొడిగించి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యూదుల 

రాజా, శుభమని చెపిప్ ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్రి. 
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యోహాను 19:4 => పిలాతు మరల వెలుపలికి వచిచ్ ఇదిగో ఈయనయందు ఏ దోషమును నాకు 

కనబడలేదని మీకు తెలియునటుల్ ఈయనను మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచుచ్చునాన్నని వారితో 

అనెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:24 => యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు 

తింటిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18 => అపుప్డు వారిని పిలిపించి మీరు యేసు నామమునుబటిట్ 

యెంతమాతర్మును మాటలాడకూడదు, బోధింపను కూడదని వారికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

యెషయా 30:10 => దరశ్నము చూడవదద్ని దరశ్నము చూచువారితో చెపుప్వారును యుకత్ 

వాకయ్ములను మాతో పర్వచింపకుడి మృదువైన మాటలనే మాతో పలుకుడి మాయా దరశ్నములను 

కనుడి  
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ఆమోసు 2:12 => అయితే నాజీరులకు మీరు దార్కాష్రసము తార్గించితిరి, పర్వచింపవదద్ని పర్వకత్లకు 

ఆజఞ్ ఇచిచ్తిరి. 

మీకా 2:6 => మీరు దీని పర్వచింపవదద్ని వారు పర్కటన చేయుదురు. పర్వచింపనియెడల 

అవమానము కలుగక మానదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:2 => ఆ దోషి శిక్షకు పాతుర్డుగా కనబడినయెడల నాయ్యాధిపతి వాని 

పండుకొనబెటిట్ వాని నేరముకొలది దెబబ్లు లెకక్పెటిట్ తనయెదుట వాని కొటిట్ంపవలెను. 

యోబు 36:21 => జాగర్తత్పడుము చెడుతనము చేయకుండుము. దుఃఖానుభవముకనన్ అది 

మంచిదని నీవు వాని కోరుకొనియునాన్వు. 

పరమగీతము 5:7 => పటట్ణములో తిరుగు కావలివారు నాకెదురుపడి ననున్కొటిట్ గాయపరచిరి 

పార్కారముమీది కావలివారు నా పైవసత్రమును దొంగిలించిరి.  

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

యిరిమ్యా 29:27 => అనాతోతీయుడైన యిరీమ్యాను నీవేల గదిద్ంపకపోతివి? 

యిరిమ్యా 36:19 => నీవును యిరీమ్యాయును పోయి దాగియుండుడి, మీరునన్చోటు ఎవరికిని 

తెలియజేయవదద్ని ఆ పర్ధానులు చెపిప్ 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

ఆమోసు 7:13 => బేతేలు, రాజుయొకక్ పర్తిషిఠ్తసథ్లము రాజధాని పటట్ణమైయునన్ందున నీవికను 

దానిలో నీ వారత్ పర్కటన చేయకూడదు. 

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 
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మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మతత్యి 28:12 => కాబటిట్ వారు పెదద్లతో కూడివచిచ్ ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల దర్వయ్మిచిచ్ 

లూకా 11:52 => అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మీరు జాఞ్నమను తాళపుచెవిని ఎతిత్కొనిపోతిరి; 

మీరును లోపల పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని అడడ్గింతురని చెపెప్ను. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

లూకా 23:16 => కాబటిట్ నేనితనిని  

యోహాను 9:22 => వాని తలిదండుర్లు యూదులకు భయపడి ఆలాగు చెపిప్రి; ఎందుకనిన ఆయన 

కీర్సుత్ అని యెవరైనను ఒపుప్కొనినయెడల వానిని సమాజమందిరములోనుండి వెలివేతుమని 

యూదులు అంతకుమునుపు నిరణ్యించుకొని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:7 => వారు పేతురును యోహానును మధయ్ను నిలువబెటిట్ మీరు ఏ 

బలముచేత ఏ నామమునుబటిట్ దీనిని చేసితిరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:35 => ఉదయమైనపుప్డు నాయ్యాధిపతులు ఆ మనుషుయ్లను 

విడుదలచేయుమని చెపుప్టకు బంటులను పంపిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:28 => అటుల్ మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును 

కలుగుననుటకు సూచనయైయునన్ది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

వచనము 2 

అపుప్డు పండెర్ండుగురు అపొసత్లులు తమయొదద్కు శిషుయ్ల సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని 

వాకయ్ము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెటుట్ట యుకత్ముకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 
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నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

యెషయా 65:14 => నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు 

చింతాకార్ంతులై యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత పర్లాపించెదరు.  

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడడ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడడ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:29 => ఏలయనగా మీరు నాయందు చూచినటిట్యు, నాయందునన్దని మీరిపుప్డు 

వినుచునన్టిట్యు పోరాటము మీకును కలిగియునన్ందున 

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 
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యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

1 పేతురు 4:15 => మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దురామ్రుగ్డుగా గాని, 

పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

2 సమూయేలు 6:22 => ఇంతకంటె మరి యెకుక్వగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృషిట్కి నేను 

అలుప్డనై నీవు చెపిప్న పనికతెత్ల దృషిట్కి ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను. మరణమువరకు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను. 

యోబు 36:21 => జాగర్తత్పడుము చెడుతనము చేయకుండుము. దుఃఖానుభవముకనన్ అది 

మంచిదని నీవు వాని కోరుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 34:1 => నేనెలల్పుప్డు యెహోవాను సనున్తించెదను. నితయ్ము ఆయన కీరిత్ నా నోట 

నుండును. 

కీరత్నలు 89:51 => యెహోవా, అవి నీ శతుర్వులు చేసిన నిందలు నీ అభిషికుత్ని నడతలమీద వారు 

మోపుచునన్ నిందలు. 
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పరమగీతము 5:7 => పటట్ణములో తిరుగు కావలివారు నాకెదురుపడి ననున్కొటిట్ గాయపరచిరి 

పార్కారముమీది కావలివారు నా పైవసత్రమును దొంగిలించిరి.  

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యెషయా 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 

యిరిమ్యా 20:18 => కషట్మును దుఃఖమును చూచుటకై నా దినములు అవమానముతో 

గతించిపోవునటుల్ నేనేల గరభ్ములోనుండి వెడలితిని? 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 
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లూకా 20:35 => పరమును మృతుల పునరుతాథ్నమును పొందుటకు యోగుయ్లని యెంచబడినవారు 

పెండిల్చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు. 

లూకా 23:16 => కాబటిట్ నేనితనిని  

లూకా 24:53 => యెడతెగక దేవాలయములో ఉండి దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండిరి. 

యోహాను 12:42 => అయినను అధికారులలో కూడ అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి 

గాని , సమాజములోనుండి వెలివేయబడుదుమేమోయని పరిసయుయ్లకు భయపడి వారు 

ఒపుప్కొనలేదు. 

యోహాను 16:20 => మీరు ఏడిచ్ పర్లాపింతురు గాని లోకము సంతోషించును; మీరు దుఃఖింతురు 

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

యోహాను 17:22 => మనము ఏకమై యునన్లాగున, వారును ఏకమై యుండవలెనని నీవు నాకు 

అనుగర్హించిన మహిమను నేను వారికి ఇచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:52 => అయితే శిషుయ్లు ఆనందభరితులై పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 
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2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 5:20 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట సమసత్మునుగూరిచ్ తండిర్యైన దేవునికి 

ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 
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హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

వచనము 3 

కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు 

మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:20 => ఈ జీవమునుగూరిచ్న మాటలనిన్యు పర్జలతో చెపుప్డని వారితో 

అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:2 => పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుషుయ్డు 

మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళుల్వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు 

పర్తిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ ఉంచుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:3 => పేతురును యోహానును దేవాలయములో పర్వేశింపబోవునపుప్డు 

వాడు చూచి భిక్షమడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:4 => పేతురును యోహానును వానిని తేరిచూచి మాతటుట్ చూడుమనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:5 => వాడు వారియొదద్ ఏమైన దొరుకునని కనిపెటుట్చు వారియందు 

లక్షయ్ముంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7 => వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును 

చీలమండలును బలము పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:8 => వాడు దిగుగ్న లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు 

దేవుని సుత్తించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:9 => వాడు నడుచుచు దేవుని సుత్తించుట పర్జలందరు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10 => శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు 

కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 

లూకా 21:37 => ఆయన పర్తిదినము పగటియందు దేవాలయములో బోధించుచు రాతిర్వేళ 

ఒలీవలకొండకు వెళుల్చు కాలము గడుపుచుండెను. 

లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 
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2 సమూయేలు 6:22 => ఇంతకంటె మరి యెకుక్వగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృషిట్కి నేను 

అలుప్డనై నీవు చెపిప్న పనికతెత్ల దృషిట్కి ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను. మరణమువరకు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను. 

రోమీయులకు 1:15 => కాగా నావలననైనంతమటుట్కు రోమాలోని మీకును సువారత్ పర్కటించుటకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళి ల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 2:2 => నేను, యేసుకీర్సుత్ను అనగా, సిలువవేయబడిన యేసుకీర్సుత్ను తపప్, 

మరిదేనిని మీమధయ్ నెరుగకుందునని నిశచ్యించుకొంటిని. 

ఎఫెసీయులకు 4:20 => అయితే మీరు యేసునుగూరిచ్ విని, 
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ఎఫెసీయులకు 4:21 => ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు 

ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

యిరిమ్యా 26:2 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా, నీవు యెహోవా మందిరావరణములో నిలిచి, 

నేను నీ కాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిని యెహోవా మందిరములో ఆరాధించుటకై వచుచ్ యూదా 

పటట్ణసుథ్లందరికి పర్కటింపుము; వాటిలో ఒక మాటైనను చెపప్క విడవకూడదు. 

లూకా 24:53 => యెడతెగక దేవాలయములో ఉండి దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

వచనము 4 

అయితే మేము పార్రథ్నయందును వాకయ్పరిచరయ్ యందును ఎడతెగక యుందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:4 => వాకయ్ము వినినవారిలో అనేకులు నమిమ్రి. వారిలో పురుషుల సంఖయ్ 

యించుమించు అయిదువేలు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

యెషయా 27:6 => రాబోవు దినములలో యాకోబు వేరుపారును ఇశార్యేలు చిగిరిచ్ పూయును. 

వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయుదురు.  

యిరిమ్యా 30:19 => వాటిలో కృతజఞ్తా సోత్తర్ములను సంభర్మపడువారి సవ్రమును వినబడును, 

జనులు తకుక్వమంది కాకుండ నేను వారిని విసత్రింపజేసెదను, అలుప్లు కాకుండ నేను వారిని 

ఘనులుగా జేసెదను. 

1 కొరిందీయులకు 10:10 => మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకునిచేత 

నశించిరి. 

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  
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యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:19 => నీ పొలములో నీ పంట కోయుచునన్పుప్డు పొలములో ఒక పన 

మరచిపోయినయెడల అది తెచుచ్కొనుటకు నీవు తిరిగిపోకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును 

ఉండవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:20 => నీ ఒలీవపండల్ను ఏరునపుప్డు నీ వెనుకనునన్ పరిగెను 

ఏరుకొనకూడదు; అవి పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:21 => నీ దార్క్షపండల్ను కోసికొనునపుప్డు నీ వెనుకనునన్ పరిగెను 

ఏరుకొనకూడదు; అది పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:12 => పదియవ భాగమిచుచ్ సంవతస్రమున, అనగా మూడవ 

సంవతస్రమున నీ వచుచ్బడిలో పదియవ వంతును చెలిల్ంచి, అది లేవీయులకును పరదేశులకును 

తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఇయయ్వలెను. వారు నీ గార్మములలో తిని తృపిత్పొందిన తరువాత 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

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. 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

1 తిమోతి 5:4 => అయితే ఏ విధవరాలికైనను పిలల్లు గాని మనుమలు గాని యుండినయెడల, వీరు 

మొదట తమ యింటివారియెడల భకిత్ కనుపరచుటకును, తమ తలిదండుర్లకు పర్తుయ్పకారము 

చేయుటకును నేరుచ్కొనవలెను; ఇది దేవుని దృషిట్కనుకూలమైయునన్ది. 

Page  of 838 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

1 తిమోతి 5:5 => అయితే నిజముగా అనాథయైన విధవరాలు ఏకాకియై యుండి, దేవుని మీదనే తన 

నిరీక్షణనుంచుకొని, విజాఞ్పనల యందును పార్రథ్నల యందును రేయింబగలు నిలుకడగా ఉండును. 

1 తిమోతి 5:9 => అరువది ఏండల్ కంటె తకుక్వ వయసుస్ లేక, ఒకక్ పురుషునికే భారయ్యై, 

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:35 => వారు పర్తివానికి వానివాని అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి గనుక 

వారిలో ఎవనికిని కొదువ లేకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 18:18 => నీవును నీతో నునన్ యీ పర్జలును నిశచ్యముగా నలిగిపోవుదురు; ఈ 

పని నీకు మికిక్లి భారము, అది నీవు ఒకక్డవే చేయచాలవు. 

2 రాజులు 25:30 => మరియు అతని బతెత్ము ఏనాటికి ఆనాడు రాజుచేత నిరణ్యింపబడినదై అతడు 

బర్దికిననాన్ళుల్ ఆ చొపుప్న అతని కియయ్బడుచుండెను. 

నెహెమాయ్ 13:13 => నమమ్కముగల మనుషుయ్లని పేరుపొందిన షెలెమాయ్ అను యాజకుని సాదోకు 

అను శాసిత్ని లేవీయులలో పెదాయాను ఖజానామీద నేను కాపరులగా నియమించితిని; వారిచేతికిర్ంద 

మతత్నాయ్ కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న హానాను నియమింపబడెను; మరియు తమ సహోదరులకు 

ఆహారము పంచిపెటుట్ పని వారికి నియమింపబడెను. 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  
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పర్సంగి 10:10 => ఇనుప ఆయుధము మొదుద్గా ఉనన్పుప్డు దానిని పదును చేయనియెడల పనిలో 

ఎకుక్వ బలము వినియోగింపవలెను; అయితే కారయ్సిదిధ్కి జాఞ్నమే పర్ధానము. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:44 => విశవ్సించిన వారందరు ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు 

సమషిట్గా ఉంచుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:40 => అతడు సెలవిచిచ్న తరువాత పౌలు మెటల్మీద నిలువబడి 

జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశచ్బద్ముగా ఉనన్పుప్డు అతడు హెబీర్ భాషలో ఇటల్నెను 

1 కొరిందీయులకు 16:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు మీరెవరిని యోగుయ్లని యెంచి పతిర్కలితుత్రో, 

వారిచేత మీ ఉపకార దర్వయ్మును యెరూషలేమునకు పంపుదును. 

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

1 తిమోతి 3:10 => మరియు వారు మొదట పరీకిష్ంపబడవలెను; తరువాత వారు అనిందుయ్లైతే 

పరిచారకులుగా ఉండవచుచ్ను. 

1 తిమోతి 5:3 => నిజముగా అనాథలైన విధవరాండర్ను సనామ్నింపుము. 

వచనము 5 
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ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను 

నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, పరెమ్నాసు, యూదుల 

మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:22 => కావున మనమేమి చేయుదుము? నీవు వచిచ్న సంగతి వారు 

తపప్క విందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:27 => ఖయిదీమీద మోపబడిన నేరములను వివరింపకుండ అతని 

పంపుట యుకత్ముకాదని నాకు తోచుచునన్దని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:17 => అందుకు మోషే మామ అతనితో నీవు చేయుచునన్ పని మంచిది కాదు; 

నిరగ్మకాండము 18:18 => నీవును నీతో నునన్ యీ పర్జలును నిశచ్యముగా నలిగిపోవుదురు; ఈ 

పని నీకు మికిక్లి భారము, అది నీవు ఒకక్డవే చేయచాలవు. 

నిరగ్మకాండము 18:19 => కాబటిట్ నా మాట వినుము. నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను. దేవుడు 

నీకు తోడైయుండును, పర్జల పక్షమున నీవు దేవుని సముఖమందు ఉండి వారి వాయ్జెయ్ములను దేవుని 

యొదద్కు తేవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:20 => నీవు వారికి ఆయన కటట్డలను ధరమ్శాసత్రవిధులను బోధించి, వారు 

నడవవలసిన తోర్వను వారు చేయవలసిన కారయ్ములను వారికి తెలుపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 18:22 => వారు ఎలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరచ్వలెను. అయితే గొపప్ 

వాయ్జెయ్ములనిన్టిని నీయొదద్కు తేవలెను. పర్తి అలప్ విషయమును వారే తీరచ్వచుచ్ను. అటుల్ వారు నీతో 

కూడ ఈ భారమును మోసినయెడల నీకు సుళువుగా ఉండును. 

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 18:24 => మోషే తన మామ మాట విని అతడు చెపిప్నదంతయు చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 18:25 => ఇశార్యేలీయులందరిలో సామరథ్య్ముగల మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, 

వెయియ్మందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి 

ఒకనిగాను, నాయ్యాధిపతులను ఏరాప్టు చేసి వారిని పర్జలమీద పర్ధానులనుగా నియమించెను. 

నిరగ్మకాండము 18:26 => వారెలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్వారు. వారు కఠిన 

వాయ్జెయ్ములను మోషే యొదద్కు తెచుచ్చు, సవ్లప్ వాయ్జెయ్ములను తామే తీరుచ్చువచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 11:11 => కాగా మోషే యెహోవాతో యిటల్నెను నీవేల నీ సేవకుని బాధించితివి? 

నామీద నీ కటాక్షము రానీయక యీ జనులందరి భారమును నామీద పెటట్నేల?  

సంఖాయ్కాండము 11:12 => నేనే యీ సరవ్ జనమును గరభ్మున ధరించితినా? నేనే వీరిని కంటినా? 

పాలిచిచ్ పెంచెడు తండిర్ పసిపిలల్ను మోయునటుల్ నేను వీరి తండుర్లకు పర్మాణపూరవ్కముగా ఇచిచ్న 

దేశమునకు వీరిని నీ రొముమ్న ఎతుత్కొనిపొమమ్ని నాతో చెపుప్చునాన్వు.  

సంఖాయ్కాండము 11:13 => ఈ సమసత్ పర్జలకు ఇచుచ్టకు మాంసము నాకెకక్డిది? వారు ననున్ 

చూచి యేడుచ్చు తినుటకు మాకు మాంసమిమమ్ని అడుగుచునాన్రు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:9 => అపుప్డు నేను ఒంటరిగా మిముమ్ను భరింపలేను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:10 => మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ విసత్రింపజేసెను గనుక నేడు మీరు 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసత్రించియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:11 => మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీ జనసంఖయ్ను వెయియ్రెటుల్ 

ఎకుక్వచేసి, తాను మీతో చెపిప్నటుల్ మిముమ్ను ఆశీరవ్దించునుగాక. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:12 => నేనొకక్డనే మీ కషట్మును మీ భారమును మీ వివాదమును ఎటుల్ 

భరింపగలను? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:13 => జాఞ్నవివేకములు కలిగి, మీ మీ గోతర్ములలో పర్సిదిధ్చెందిన 

మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొనుడి; వారిని మీమీద నియమించెదనని మీతో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:14 => మీరు నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయుట మంచిదని నాకు 

ఉతత్రమిచిచ్తిరి. 

నెహెమాయ్ 6:3 => అందుకు నేను నేను చేయుపని గొపప్ది, దాని విడిచి మీయొదద్కు వచుచ్టకై నేను 

దానినెందుకు ఆపవలెను? నేను రాలేనని చెపుప్టకు దూతలను పంపితిని. 

2 తిమోతి 2:4 => సైనికుడెవడును యుదధ్మునకు పోవునపుప్డు, తనున్ దండులో చేరుచ్కొనిన వానిని 

సంతోషపెటట్వలెనని యీ జీవన వాయ్పారములలో చికుక్కొనడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:13 => జాఞ్నవివేకములు కలిగి, మీ మీ గోతర్ములలో పర్సిదిధ్చెందిన 

మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొనుడి; వారిని మీమీద నియమించెదనని మీతో చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:14 => తరువాత లేవీయులు తమకొరకును యాజకులకొరకును 

సిదధ్ముచేసిరి. అహరోను సంతతివారగు యాజకులు దహనబలి పశుమాంసమును కొర్వువ్ను 

రాతిర్వరకు అరిప్ంపవలసివచెచ్ను గనుక లేవీయులు తమ కొరకును అహరోను సంతతివారగు 

యాజకులకొరకును సిదధ్పరచిరి. 

నెహెమాయ్ 11:16 => లేవీయులలో పర్ధానులైన వారిలో షబెబ్తైయును యోజాబాదును దేవుని 

మందిర బాహయ్ విషయములో పై విచారణచేయు అధికారము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:6 => అపుప్డు అపొసత్లులును పెదద్లును ఈ సంగతినిగూరిచ్ 

ఆలోచించుటకు కూడివచిచ్రి. బహు తరక్ము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:30 => అంతట వారు సెలవు పుచుచ్కొని అంతియొకయకు వచిచ్ 

శిషుయ్లను సమకూరిచ్ ఆ పతిర్క ఇచిచ్రి. 

1 కొరిందీయులకు 6:4 => కాబటిట్ యీ జీవన సంబంధమైన వాయ్జెయ్ములు మీకు కలిగినయెడల 

వాటిని తీరుచ్టకు సంఘములో తృణీకరింపబడినవారిని కూరుచ్ండబెటుట్దురా? 
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1 తిమోతి 3:10 => మరియు వారు మొదట పరీకిష్ంపబడవలెను; తరువాత వారు అనిందుయ్లైతే 

పరిచారకులుగా ఉండవచుచ్ను. 

వచనము 6 

వారిని అపొసత్లుల యెదుట నిలువబెటిట్రి; వీరు పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

మతత్యి 23:8 => మీరైతే బోధకులని పిలువబడవదుద్, ఒకక్డే మీ బోధకుడు, మీరందరు 

సహోదరులు. 

1 యోహాను 3:14 => మనము సహోదరులను పేర్మించుచునాన్ము గనుక మరణములోనుండి 

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 

1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:21 => కాబటిట్ యోహాను బాపిత్సమ్మిచిచ్నది మొదలుకొని పర్భువైన యేసు 

మనయొదద్నుండి పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినము వరకు, 

సంఖాయ్కాండము 11:16 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను జనులకు పెదద్లనియు 

అధిపతులనియు నీవెరిగిన ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలోనుండి డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను నాయొదద్కు 

పోగుచేసి పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు వారిని తోడుకొనిరముమ్. అకక్డ వారు నీతోకూడ నిలువబడవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:13 => జాఞ్నవివేకములు కలిగి, మీ మీ గోతర్ములలో పర్సిదిధ్చెందిన 

మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొనుడి; వారిని మీమీద నియమించెదనని మీతో చెపప్గా 

1 కొరిందీయులకు 16:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు మీరెవరిని యోగుయ్లని యెంచి పతిర్కలితుత్రో, 

వారిచేత మీ ఉపకార దర్వయ్మును యెరూషలేమునకు పంపుదును. 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

2 కొరిందీయులకు 8:20 => మరియు మేమింత విసాత్రమైన ధరమ్ము విషయమై పరిచారకులమై 

యునాన్ము గనుక దానినిగూరిచ్ మామీద ఎవడును తపుప్ మోపకుండ మేము జాగర్తత్గా చూచుకొనుచు 

అతనిని పంపుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  

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 16:2 => అతడు లుసత్రలోను ఈకొనియలోను ఉనన్ సహోదరులవలన 

మంచిపేరు పొందినవాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:12 => అంతట ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న భకిత్పరుడును, అకక్డ 

కాపురమునన్ యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నిలిచి 

1 తిమోతి 3:7 => మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండునటుల్ సంఘమునకు 

వెలుపటివారిచేత మంచి సాక్షయ్ము పొందినవాడై యుండవలెను. 
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1 తిమోతి 3:8 => ఆలాగుననే పరిచారకులు మానుయ్లై యుండి, దివ్మనసుక్లును, మిగుల 

మదయ్పానాసకుత్లును, దురాల్భమునపేకిష్ంచువారునై యుండక 

1 తిమోతి 3:10 => మరియు వారు మొదట పరీకిష్ంపబడవలెను; తరువాత వారు అనిందుయ్లైతే 

పరిచారకులుగా ఉండవచుచ్ను. 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

3 యోహాను 1:12 => దేమేతిర్యు అందరివలనను సతయ్మువలనను మంచి సాక్షయ్ము 

పొందినవాడు, మేము కూడ అతనికి సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము; మా సాక్షయ్ము సతయ్మైనదని 

నీవెరుగుదువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

సంఖాయ్కాండము 11:17 => నేను దిగి అకక్డ నీతో మాటలాడెదను. మరియు నీమీద వచిచ్న ఆతమ్లో 

పాలు వారిమీద ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా మోయకుండునటుల్ వారు దానిలో 

నొకపాలు నీతోకూడ భరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:18 => నీవు జనులను చూచి యిటల్నుము మిముమ్ను మీరు రేపటికి 

పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; మీరు మాంసము తిందురు. యెహోవా వినునటుల్ ఏడిచ్ మాకు ఎవరు 

మాంసము పెటుట్దురు? ఐగుపుత్లో మాకు బాగుగానే జరిగినదని మీరు చెపుప్కొంటిరి గనుక యెహోవా 

మీకు మాంసమిచుచ్ను, మీరు తిందురు. 
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సంఖాయ్కాండము 11:19 => ఒకక్ దినము కాదు, రెండు దినములు కాదు, అయిదు దినములు 

కాదు, పది దినములు కాదు, ఇరువది దినములు కాదు. 

సంఖాయ్కాండము 11:20 => ఒక నెల దినములవరకు, అనగా అది మీ నాసికారంధర్ములలోనుండి 

వచిచ్ మీకు అసహయ్ము పుటుట్వరకు దానిని తిందురు; ఏలయనగా మీరు మీ మధయ్నునన్ యెహోవాను 

నిరల్క్షయ్ముచేసి ఆయన సనిన్ధిని ఏడిచ్ ఐగుపుత్లోనుండి యెందుకు వచిచ్తిమనుకొంటిరి.  

సంఖాయ్కాండము 11:21 => అందుకు మోషే నేను ఈ జనులమధయ్ ఉనాన్ను; వారు ఆరులక్షల 

పాదచారులు వారు నెలదినములు తినుటకు వారికి మాంసమిచెచ్దనని చెపిప్తివి. 

సంఖాయ్కాండము 11:22 => వారు తృపిత్గా తినునటుల్ వారినిమితత్ము గొఱఱ్లను పశువులను 

చంపవలెనా? వారు తృపిత్గా తినునటుల్ సముదర్పు చేపలనిన్యు వారినిమితత్ము కూరచ్వలెనా? అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:23 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను యెహోవా బాహుబలము 

తకుక్వైనదా? నా మాట నీయెడల నెరవేరునో లేదో యిపుప్డు చూచెదవు. 

సంఖాయ్కాండము 11:24 => మోషే బయటికి వచిచ్ యెహోవా మాటలను జనులతో చెపిప్, జనుల 

పెదద్లలోనుండి డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను పోగుచేసి గుడారముచుటుట్ వారిని నిలువబెటట్గా 

సంఖాయ్కాండము 11:25 => యెహోవా మేఘములో దిగి అతనితో మాటలాడి అతనిమీద వచిచ్న 

ఆతమ్లో పాలు ఆ డెబబ్దిమంది పెదద్లమీద ఉంచెను; కావున ఆ ఆతమ్ వారిమీద నిలిచినపుప్డు వారు 

పర్వచించిరి గాని మరల పర్వచింపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 27:18 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నూను కుమారుడైన యెహోషువ 

ఆతమ్ను పొందినవాడు. నీవు అతని తీసికొని అతనిమీద నీ చెయియ్యుంచి 

సంఖాయ్కాండము 27:19 => యాజకుడగు ఎలియాజరు ఎదుటను సరవ్సమాజము ఎదుటను అతని 

నిలువబెటిట్ వారి కనున్లయెదుట అతనికి ఆజఞ్యిముమ్; 

యోబు 32:7 => వృదాధ్పయ్ము మాటలాడదగును అధిక సంఖయ్గల యేండుల్ జాఞ్నము బోధింపతగునని 

నేననుకొంటిని; 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 
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యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 11:5 => అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును నడికటుట్గా ఉండును. 

యెషయా 28:6 => ఆయన నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండువారికి తీరుప్ తీరచ్ నేరుప్ ఆతమ్గాను 

గుమమ్మునొదద్ యుదధ్మును పారగొటుట్వారికి పరాకర్మము పుటిట్ంచువాడుగాను ఉండును.  

యెషయా 28:26 => వాని దేవుడే తగిన కర్మము వానికి నేరిప్యునాన్డు ఆయన వానికి ఆ పని 

బోధించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరు ణ్లై యుండుడి. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:6 => వారిని అపొసత్లుల యెదుట నిలువబెటిట్రి; వీరు పార్రథ్నచేసి 

వారిమీద చేతులుంచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

1 తిమోతి 3:8 => ఆలాగుననే పరిచారకులు మానుయ్లై యుండి, దివ్మనసుక్లును, మిగుల 

మదయ్పానాసకుత్లును, దురాల్భమునపేకిష్ంచువారునై యుండక 

1 తిమోతి 3:9 => విశావ్స మరమ్మును పవితర్మైన మనసాస్కిష్తో గైకొనువారై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 3:10 => మరియు వారు మొదట పరీకిష్ంపబడవలెను; తరువాత వారు అనిందుయ్లైతే 

పరిచారకులుగా ఉండవచుచ్ను. 

1 తిమోతి 3:11 => అటువలె పరిచరయ్ చేయు సతరీలును మానుయ్లై కొండెములు చెపప్నివారును, 

మితానుభవము గలవారును, అనిన్ విషయములలో నమమ్కమైనవారునై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 3:12 => పరిచారకులు ఏకపతీన్ పురుషులును, తమ పిలల్లను తమ యింటివారిని 

బాగుగా ఏలువారునై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 3:13 => పరిచారకులై యుండి ఆ పనిని బాగుగా నెరవేరిచ్నవారు మంచి పదవిని 

సంపాదించుకొని కీర్సుత్యేసు నందలి విశావ్సమందు బహు ధైరయ్ము గలవారగుదురు. 

1 తిమోతి 3:14 => శీఘర్ముగా నీయొదద్కు వతుత్నని నిరీకిష్ంచుచునాన్ను; 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

ఆదికాండము 41:33 => కాబటిట్ ఫరో వివేక జాఞ్నములుగల ఒక మనుషుయ్ని చూచుకొని ఐగుపుత్ 

దేశముమీద అతని నియమింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 
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ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 36:2 => బెసలేలును అహోలీయాబును యెహోవా ఎవరి హృదయములో పర్జఞ్ 

పుటిట్ంచెనో ఆ పని చేయుటకు ఎవని హృదయము వాని రేపెనో వారినందరిని మోషే పిలిపించెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:10 => నీవు అహరోనును అతని కుమారులను నియమింపవలెను. వారు తమ 

యాజకధరమ్ము ననుసరించి నడుచుకొందురు. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష 

నొందును. 

1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 

నెహెమాయ్ 11:16 => లేవీయులలో పర్ధానులైన వారిలో షబెబ్తైయును యోజాబాదును దేవుని 

మందిర బాహయ్ విషయములో పై విచారణచేయు అధికారము పొందిరి. 

నెహెమాయ్ 13:13 => నమమ్కముగల మనుషుయ్లని పేరుపొందిన షెలెమాయ్ అను యాజకుని సాదోకు 

అను శాసిత్ని లేవీయులలో పెదాయాను ఖజానామీద నేను కాపరులగా నియమించితిని; వారిచేతికిర్ంద 

మతత్నాయ్ కుమారుడైన జకూక్రునకు పుటిట్న హానాను నియమింపబడెను; మరియు తమ సహోదరులకు 

ఆహారము పంచిపెటుట్ పని వారికి నియమింపబడెను. 

యెహెజేక్లు 28:12 => నరపుతుర్డా, తూరు రాజునుగూరిచ్ అంగలారుప్వచనమెతిత్ ఈలాగు 

పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పూరణ్జాఞ్నమును సంపూరణ్ సౌందరయ్మునుగల 

కటట్డమునకు మాదిరివి 

లూకా 1:41 => ఎలీసబెతు మరియ యొకక్ వందనవచనము వినగానే, ఆమె గరభ్ములో శిశువు 

గంతులు వేసెను. అంతట ఎలీసబెతు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినదై బిగగ్రగా ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:8 => సెత్ఫను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై పర్జలమధయ్ 

మహతాక్రయ్ములను గొపప్ సూచక కిర్యలను చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

వచనము 7 

దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా విసత్రించెను; మరియు 

యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:22 => ఇదిగో నేనిపుప్డు ఆతమ్యందు బంధింపబడినవాడనై 

యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదుగాని, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:23 => బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని 

పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:25 => ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను 

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:29 => నేను వెళి ల్పోయిన తరువాత కూర్రమైన తోడేళుల్ మీలో 

పర్వేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 
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రోమీయులకు 12:7 => పర్వచనవరమైతే విశావ్స పరిమాణము చొపుప్న పర్వచింతము; 

పరిచరయ్యైతే పరిచరయ్లోను, 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:16 => నేను సువారత్ను పర్కటించుచునన్ను నాకు అతిశయ కారణము లేదు. 

సువారత్ను పర్కటింపవలసిన భారము నామీద మోపబడియునన్ది. అయోయ్, నేను సువారత్ను 

పర్కటింపకపోయినయెడల నాకు శర్మ. 

కొలొసస్యులకు 4:17 => మరియు పర్భువునందు నీకు అపప్గింపబడిన పరిచరయ్ను నెరవేరుచ్టకు 

దానిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుమని అరిఖ్పుప్తో చెపుప్డి. 

1 తిమోతి 4:13 => నేను వచుచ్వరకు చదువుట యందును, హెచచ్రించుట యందును, బోధించుట 

యందును జాగర్తత్గా ఉండుము. 

1 తిమోతి 4:14 => పెదద్లు హసత్నికేష్పణము చేయగా పర్వచన మూలమున నీకు అనుగర్హింపబడి 

నీలో ఉనన్ వరమును అలక్షయ్ము చేయకుము. 

1 తిమోతి 4:15 => నీ అభివృదిధ్ అందరికి తేటగా కనబడు నిమితత్ము వీటిని మనసక్రించుము, 

వీటియందే సాధకము చేసికొనుము. 

1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

ఎఫెసీయులకు 1:15 => ఈ హేతువుచేత, పర్భువైన యేసునందలి మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, 

పరిశుదుధ్లందరియెడల మీరు చూపుచునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, నేను వినినపప్టినుండి 

ఎఫెసీయులకు 1:16 => మీ విషయమై మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 3:14 => ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి 

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

ఎఫెసీయులకు 3:15 => మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శకిత్కలిగి ఆయన ఆతమ్వలన 

బలపరచబడునటుల్గాను, 

ఎఫెసీయులకు 3:16 => కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

ఎఫెసీయులకు 3:18 => మీరు దేవుని సంపూరణ్తయందు పూరు ణ్లగునటుల్గా, పేర్మయందు వేరుపారి 

సిథ్రపడి, సమసత్ పరిశుదుధ్లతో కూడ దాని వెడలుప్ పొడుగు లోతు ఎతుత్ ఎంతో గర్హించుకొనుటకును, 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 3 : 2 0 = > మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము 

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

ఎఫెసీయులకు 3:21 => కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఫిలిపీప్యులకు 1:4 => మీలో ఈ సత కిర్యనారంభించినవాడు యేసుకీర్సుత్ దినము వరకు దానిని 

కొనసాగించునని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:9 => అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 
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కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

కొలొసస్యులకు 2:1 => మీ కొరకును, లవొదికయ వారికొరకును, శరీరరీతిగా నా ముఖము 

చూడని వారందరికొరకును 

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.  

నిరగ్మకాండము 30:7 => అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము 

వేయవలెను. అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 36:2 => బెసలేలును అహోలీయాబును యెహోవా ఎవరి హృదయములో పర్జఞ్ 

పుటిట్ంచెనో ఆ పని చేయుటకు ఎవని హృదయము వాని రేపెనో వారినందరిని మోషే పిలిపించెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:10 => నీవు అహరోనును అతని కుమారులను నియమింపవలెను. వారు తమ 

యాజకధరమ్ము ననుసరించి నడుచుకొందురు. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష 

నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 11:17 => నేను దిగి అకక్డ నీతో మాటలాడెదను. మరియు నీమీద వచిచ్న ఆతమ్లో 

పాలు వారిమీద ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా మోయకుండునటుల్ వారు దానిలో 

నొకపాలు నీతోకూడ భరింపవలెను. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

మతత్యి 14:23 => ఆయన ఆ జనసమూహములను పంపివేసి, పార్రథ్న చేయుటకు ఏకాంతముగా 

కొండయెకిక్ పోయి, సాయంకాలమైనపుప్డు ఒంటరిగా ఉండెను. 
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మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదె ద్మీది 

కెకెక్ను.  

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 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 తిమోతి 4:15 => నీ అభివృదిధ్ అందరికి తేటగా కనబడు నిమితత్ము వీటిని మనసక్రించుము, 

వీటియందే సాధకము చేసికొనుము. 

1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

వచనము 8 

సెత్ఫను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై పర్జలమధయ్ మహతాక్రయ్ములను గొపప్ సూచక కిర్యలను 

చేయుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

ఆదికాండము 41:37 => ఆ మాట ఫరో దృషిట్కిని అతని సమసత్ సేవకుల దృషిట్కిని 

యుకత్మైయుండెను గనుక 

సామెతలు 15:1 => మృదువైన మాట కోర్ధమును చలాల్రుచ్ను. నొపిప్ంచు మాట కోపమును రేపును. 

సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 

సామెతలు 25:11 => సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చితర్మైన వెండి పళె ల్ములలో 

నుంచబడిన బంగారు పండల్వంటిది. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:8 => సెత్ఫను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై పర్జలమధయ్ 

మహతాక్రయ్ములను గొపప్ సూచక కిర్యలను చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:1 => పర్ధానయాజకుడు ఈ మాటలు నిజమేనా అని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:3 => నీవు నీ దేశమును నీ సవ్జనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు 

చూపింపబోవు దేశమునకు రమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4 => అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో 

కాపురముండెను. అతని తండిర్ చనిపోయిన తరువాత, అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు కాపురమునన్ యీ 

దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:6 => అయితే దేవుడు అతని సంతానము అనయ్దేశమందు 

పరవాసులగుదురనియు, ఆ దేశసుథ్లు ననూన్రు సంవతస్రముల మటుట్కు వారిని దాసయ్మునకు 

లోపరుచుకొని బాధపెటుట్దురనియు చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:7 => మరియు దేవుడు ఏ జనమునకు వారు దాసులైయుందురో ఆ 

జనమును నేను విమరశ్చేయుదుననియు, ఆ తరువాత వారు వచిచ్ ఈ చోట ననున్ సేవింతురనియు 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:11 => తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని 

కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:12 => ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కలదని యాకోబు విని, మన పితరులను 

అకక్డికి మొదటిసారి పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:13 => వారు రెండవసారి వచిచ్నపుప్డు యోసేపు తన అనన్దముమ్లకు 

తనున్ తెలియజేసికొనెను; అపుప్డు యోసేపు యొకక్ వంశము ఫరోకు తెలియవచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:14 => యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని 

పిలువనంపెను; వారు డెబబ్దియయిదుగురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:15 => యాకోబు ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను; అకక్డ అతడును మన పితరులును 

చనిపోయి అకక్డ నుండి షెకెమునకు తేబడి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:17 => అయితే దేవుడు అబార్హామునకు అనుగర్హించిన వాగాద్నకాలము 

సమీపించినకొలది పర్జలు ఐగుపుత్లో విసాత్రముగా వృదిధ్పొందిరి. తుదకు యోసేపును ఎరుగని వేరొక 

రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:18 => ఇతడు మన వంశసుథ్లయెడల కపటముగా పర్వరిత్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:19 => తమ శిశువులు బర్దుకకుండ వారిని బయట పారవేయవలెనని 

మన పితరులను బాధ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:20 => ఆ కాలమందు మోషే పుటెట్ను. అతడు దివయ్సుందరుడై తన తండిర్ 

యింట మూడు నెలలు పెంచబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:21 => తరువాత అతడు బయట పారవేయబడినపుప్డు ఫరో కుమారెత్ 

అతనిని తీసికొని తన కుమారునిగా పెంచుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:22 => మోషే ఐగుపీత్యుల సకల విదయ్లను అభయ్సించి, 

మాటలయందును కారయ్ములయందును పర్వీణుడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:23 => అతనికి నలువది ఏండుల్ నిండవచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులైన తన 

సహోదరులను చూడవలెననన్ బుదిధ్ పుటెట్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:24 => అపుప్డు వారిలో ఒకడు అనాయ్యము ననుభవించుట అతడు 

చూచి, వానిని రకిష్ంచి బాధపడినవాని పక్షమున ఐగుపీత్యుని చంపి పర్తికారము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:25 => తన దావ్రా తన సహోదరులకు దేవుడు రక్షణ దయచేయుచునన్ 

సంగతి వారు గర్హింతురని అతడు తలంచెను గాని వారు గర్హింపరైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:26 => మరునాడు ఇదద్రు పోటాల్డుచుండగా అతడు వారిని చూచి 

అయయ్లారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అనాయ్యము చేసికొనుచునాన్రని చెపిప్ 

వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:28 => నీవు నినన్ ఐగుపీత్యుని చంపినటుట్ ననున్ను చంపదలచి 

యునాన్వా అని అతనిని తోర్సివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:29 => మోషే ఆ మాట విని పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో 

పరదేశియైయుండి, అకక్డ ఇదద్రు కుమారులను కనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:31 => మోషే చూచి ఆ దరశ్నమునకు ఆశచ్రయ్పడి దాని నిదానించి 

చూచుటకు దగగ్రకు రాగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:33 => అందుకు పర్భువు నీ చెపుప్లు విడువుము; నీవు నిలిచియునన్ చోటు 

పరిశుదధ్ భూమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:34 => ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల దురవసథ్ను నేను నిదానించి చూచితిని; 

వారి మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపించుటకు దిగివచిచ్ యునాన్ను; రముమ్, నేనిపుప్డు నినున్ 

ఐగుపుత్నకు పంపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:36 => ఇతడు ఐగుపుత్లోను ఎఱఱ్సముదర్ములోను నలువది ఏండుల్ 

అరణయ్ములోను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను చేసి వారిని తోడుకొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:38 => సీనాయి పరవ్తముమీద తనతో మాటలాడిన దేవదూతతోను మన 

పితరులతోను అరణయ్ములోని సంఘమందు ఉండి మనకిచుచ్టకు జీవవాకయ్ములను 

తీసికొనినవాడితడే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:39 => ఇతనికి మన పితరులు లోబడనొలల్క యితనిని తోర్సివేసి, తమ 

హృదయములలో ఐగుపుత్నకు పోగోరిన వారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:40 => మాకు ముందు నడుచునటిట్ దేవతలను మాకు చేయుము; ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి మనలను తోడుకొని వచిచ్న యీ మోషే యేమాయెనో మాకు తెలియదని 

అహరోనుతో అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:41 => ఆ దినములలో వారొక దూడను చేసికొని ఆ విగర్హమునకు బలి 

నరిప్ంచి, తమ చేతులతో నిరిమ్ంచిన వాటియందు ఉలల్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:42 => అందుకు దేవుడు వారికి విముఖుడై ఆకాశసైనయ్మును 

సేవించుటకు వారిని విడిచిపెటెట్ను. ఇందుకు పర్మాణముగా పర్వకత్ల గర్ంథమందు ఈలాగు 

వార్యబడియునన్ది. ఇశార్యేలు ఇంటివారలారా మీరు అరణయ్ములో నలువదియేండుల్ బలిపశువులను 

అరప్ణములను నాకు అరిప్ంచితిరా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:43 => మీరు పూజించుటకు చేసికొనిన పర్తిమలైన మొలొకు 

గుడారమును రొంఫాయను దేవత యొకక్ నక్షతర్మును మోసికొనిపోతిరి గనుక బబులోను ఆవలికి 

మిముమ్ను కొనిపోయెదను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:44 => అతడు చూచిన మాదిరిచొపుప్న దాని చేయవలెనని మోషేతో 

చెపిప్నవాడు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము, సాక్షయ్పు గుడారము అరణయ్ములో మన పితరులయొదద్ ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:45 => మన పితరులు తమ పెదద్లచేత దానిని తీసికొనినవారై, దేవుడు 

తమ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్న జనములను వారు సావ్ధీనపరచుకొనన్పుప్డు, యెహోషువతో కూడ ఈ 

దేశములోనికి దానిని తీసికొనివచిచ్రి. అది దావీదు దినములవరకు ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:47 => అయితే సొలొమోను ఆయన కొరకు మందిరము కటిట్ంచెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:48 => అయినను ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము 

మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కటుట్దురు?నా విశార్ంతి సథ్లమేది? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:49 => ఇవనిన్యు నా హసత్కృతములు కావా? అని పర్భువు 

చెపుప్చునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7 :50 => అని పర్వకత్ పలికిన పర్కారము సరోవ్నన్తుడు 

హసత్కృతాలయములలో నివసింపడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:53 => దేవదూతల దావ్రా నియమింపబడిన ధరమ్శాసత్రమును మీరు 

పొందితిరిగాని దానిని గైకొనలేదని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:57 => అపుప్డు వారు పెదద్ కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా 

అతనిమీద పడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:59 => పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను 

చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60 => అతడు మోకాళూ ల్ని పర్భువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని 

గొపప్ శబద్ముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిదిర్ంచెను. సౌలు అతని చావునకు సమమ్తించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళి ల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 

Page  of 864 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:6 => జనసమూహములు విని ఫిలిపుప్ చేసిన సూచక కిర్యలను 

చూచినందున అతడు చెపిప్న మాటలయందు ఏక మనసుస్తో లక్షయ్ముంచగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:8 => అందుకు ఆ పటట్ణములో మిగుల సంతోషము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:11 => అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని 

విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:13 => అపుప్డు సీమోను కూడ నమిమ్ బాపిత్సమ్ముపొంది ఫిలిపుప్ను 

ఎడబాయకుండి, సూచక కిర్యలును గొపప్ అదుభ్తములును జరుగుట చూచి విభార్ంతినొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:26 => పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళి ల్, యెరూషలేమునుండి 

గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27 => అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై 

ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:28 => అతడు తిరిగి వెళుల్చు, తన రథముమీద కూరుచ్ండి పర్వకత్యైన 

యెషయా గర్ంథము చదువుచుండెను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:29 => అపుప్డు ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో నీవు ఆ రథము దగగ్రకుపోయి దానిని 

కలిసికొనుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31 => అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు 

గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:32 => అతడు లేఖనమందు చదువుచునన్ భాగమేదనగా ఆయన గొఱఱ్వలె 

వధకు తేబడెను బొచుచ్ కతిత్రించువాని యెదుట గొఱఱ్పిలల్ ఏలాగు మౌనముగా ఉండునో ఆలాగే ఆయన 

నోరు తెరవకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:33 => ఆయన దీనతవ్మునుబటిట్ ఆయనకు నాయ్యవిమరశ్ 

దొరకకపోయెను ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరింతురు? ఆయన జీవము భూమిమీదనుండి 

తీసివేయబడినది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:34 => అపుప్డు నపుంసకుడు పర్వకత్ యెవనిగూరిచ్ యీలాగు 

చెపుప్చునాన్డు? తనున్ గూరిచ్యా, వేరొకని గూరిచ్యా?దయచేసి నాకు తెలుపుమని ఫిలిపుప్నడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:36 => వారు తోర్వలో వెళుల్చుండగా నీళుల్నన్ యొక చోటికి వచిచ్నపుప్డు 

నపుంసకుడు ఇదిగో నీళుల్; నాకు బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:38 => అంతట ఫిలిపుప్ అతనికి బాపిత్సమ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40 => అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు 

వచుచ్వరకు అతడు పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

పర్కటన 2:6 => అయితే ఈ యొకటి నీలో ఉనన్ది, నీకొలాయితుల కిర్యలు నీవు దేవ్షించుచునాన్వు; 

నేను కూడ వీటిని దేవ్షించుచునాన్ను. 

పర్కటన 2:15 => అటువలెనే నీకొలాయితుల బోధ ననుసరించు వారును నీలో ఉనాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

ఆదికాండము 45:16 => యోసేపు యొకక్ సహోదరులు వచిచ్న వరత్మానము ఫరో యింటిలో 

వినబడెను. అది ఫరోకును అతని సేవకులకును ఇషట్ముగా నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 18:25 => ఇశార్యేలీయులందరిలో సామరథ్య్ముగల మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, 

వెయియ్మందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి 

ఒకనిగాను, నాయ్యాధిపతులను ఏరాప్టు చేసి వారిని పర్జలమీద పర్ధానులనుగా నియమించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:43 => సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు 

యూదులును, భకిత్పరులైన యూదమత పర్విషుట్లును, పౌలును బరన్బాను వెంబడించిరి. వీరు వారితో 

మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచచ్రించిరి. 
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1 తిమోతి 3:13 => పరిచారకులై యుండి ఆ పనిని బాగుగా నెరవేరిచ్నవారు మంచి పదవిని 

సంపాదించుకొని కీర్సుత్యేసు నందలి విశావ్సమందు బహు ధైరయ్ము గలవారగుదురు. 

వచనము 9 

అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల 

సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో 

తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24 => ఇటల్ని పార్రథ్న చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియునన్ 

పర్భువా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:17 => అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

1 తిమోతి 4:14 => పెదద్లు హసత్నికేష్పణము చేయగా పర్వచన మూలమున నీకు అనుగర్హింపబడి 

నీలో ఉనన్ వరమును అలక్షయ్ము చేయకుము. 

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

2 తిమోతి 1:6 => ఆ హేతువుచేత నా హసత్నికేష్పణమువలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరము 

పర్జవ్లింప చేయవలెనని నీకు జాఞ్పకము చేయుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 
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సంఖాయ్కాండము 8:10 => నీవు యెహోవా సనిన్ధికి లేవీయులను తోడుకొనివచిచ్న తరువాత 

ఇశార్యేలీయులు తమచేతులను ఆ లేవీయులమీద ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:18 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నూను కుమారుడైన యెహోషువ 

ఆతమ్ను పొందినవాడు. నీవు అతని తీసికొని అతనిమీద నీ చెయియ్యుంచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:9 => మోషే తనచేతులను నూను కుమారుడైన యెహోషువమీద 

ఉంచియుండెను గనుక అతడు జాఞ్నాతమ్పూరు ణ్డాయెను; కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు అతనిమాట విని 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 

లూకా 23:26 => వారాయనను తీసికొనిపోవుచుండగా పలెల్టూరినుండి వచుచ్చునన్ కురేనీయుడైన 

సీమోనను ఒకని పటుట్కొని, యేసువెంట సిలువను మోయుటకు అతనిమీద దానిని పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:6 => తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుదాధ్తమ్ వారిమీదికి 

వచెచ్ను. అపుప్డు వారు భాషలతో మాటలాడుటకును పర్వచించుటకును మొదలుపెటిట్రి. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 10 

మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని పేర్రేపించిన ఆతమ్ను 

వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:24 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:20 => ఇంత పర్భావముతో పర్భువు వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించెను. 
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కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

2 తిమోతి 2:9 => నేను నేరసుథ్డనై యునన్టుట్ ఆ సువారత్ విషయమై సంకెళల్తో బంధింపబడి 

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:34 => యాజకులు కొదిద్గా ఉనన్ందున వారు ఆ దహనబలి 

పశువులనిన్టిని ఒలువలేకపోగా, పని సంపూరణ్మగువరకు కడమ యాజకులు తముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనువరకు వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికి సహాయము చేసిరి; తముమ్ను 

పర్తిషిఠ్ంచుకొనుటయందు యాజకులకంటె లేవీయులు యథారథ్హృదయులై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:24 => సమాజపు వారందరును చూచినపుప్డు, మరి ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచన చేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 

కీరత్నలు 132:9 => నీ యాజకులు నీతిని వసత్రమువలె ధరించుకొందురుగాక నీ భకుత్లు 

ఉతాస్హగానము చేయుదురు గాక. 

కీరత్నలు 132:16 => దాని యాజకులకు రక్షణను వసత్రముగా ధరింపజేసెదను దానిలోని భకుత్లు 

బిగగ్రగా ఆనందగానము చేసెదరు. 

మతత్యి 19:30 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు. 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

యోహాను 12:42 => అయినను అధికారులలో కూడ అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి 

గాని , సమాజములోనుండి వెలివేయబడుదుమేమోయని పరిసయుయ్లకు భయపడి వారు 

ఒపుప్కొనలేదు. 
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రోమీయులకు 1:5 => యేసుకీర్సుత్, శరీరమునుబటిట్ దావీదు సంతానముగాను, మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

హెబీర్యులకు 5:9 => మరియు ఆయన సంపూరణ్సిదిధ్ పొందినవాడై, మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మములో 

చేరిన పర్ధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి, 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

కీరత్నలు 45:5 => నీ బాణములు వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు 

శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 

యెషయా 29:24 => చంచల బుదిధ్గలవారు వివేకులగుదురు సణుగువారు ఉపదేశమునకు 

లోబడుదురు. 

యెషయా 32:4 => చంచలుల మనసుస్ జాఞ్నము గర్హించును నతిత్వారి నాలుక సప్షట్ముగా 

మాటలాడును. 

యెహెజేక్లు 47:9 => వడిగా పారు ఈ నది వచుచ్చోటల్నెలల్ జలచరములనిన్యు బర్దుకును. ఈ నీళుల్ 

అకక్డికి వచుచ్టవలన ఆ నీరు మంచి నీళల్గును గనుక చేపలు బహు విసాత్రములగును; ఈ నది 

యెకక్డికి పారునో అకక్డ సమసత్మును బర్దుకును. 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 
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యోహాను 7:48 => అధికారులలో గాని పరిసయుయ్లలో గాని యెవడైనను ఆయనయందు 

విశావ్సముంచెనా? 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:49 => పర్భువు వాకయ్ము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  
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గలతీయులకు 5:7 => మీరు బాగుగా పరుగెతుత్చుంటిరి; సతయ్మునకు విధేయులు కాకుండ 

మిముమ్ను ఎవడు అడడ్గించెను? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచునన్ పర్కారము పర్భువు 

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

వచనము 11 

అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని 

చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:15 => సభలో కూరుచ్నన్వారందరు అతనివైపు తేరిచూడగా అతని 

ముఖము దేవదూత ముఖమువలె వారికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

Page  of 873 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

1 తిమోతి 3:13 => పరిచారకులై యుండి ఆ పనిని బాగుగా నెరవేరిచ్నవారు మంచి పదవిని 

సంపాదించుకొని కీర్సుత్యేసు నందలి విశావ్సమందు బహు ధైరయ్ము గలవారగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:18 => ఆ దినములలో నా దాసులమీదను నా దాసురాండర్మీదను నా 

ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక వారు పర్వచించెదరు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:6 => జనసమూహములు విని ఫిలిపుప్ చేసిన సూచక కిర్యలను 

చూచినందున అతడు చెపిప్న మాటలయందు ఏక మనసుస్తో లక్షయ్ముంచగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 
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వచనము 12 

పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడడ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 

గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 
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మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:24 => అలెకస్ందిర్యవాడైన అపొలోల్ అను ఒక యూదుడు ఎఫెసునకు 

వచెచ్ను. అతడు విదావ్ంసుడును లేఖనములయందు పర్వీణుడునై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:6 => అకక్డ శతాధిపతి ఇటలీ వెళల్నైయునన్ అలెకస్ందిర్య పటట్ణపు ఓడ 

కనుగొని అందులో మముమ్ను ఎకిక్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:34 => నీమీద నేరము మోపువారు కూడ వచిచ్నపుప్డు నీ సంగతి 

పూరణ్ముగా విచారింతునని చెపిప్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:5 => మరియు కిలికియకును పంఫూలియకును ఎదురుగా ఉనన్ 

సముదర్ము దాటి లుకియలో ఉనన్ మూరకు చేరితివిు. 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱిఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱిఱ్తనము. 

మారుక్ 15:21 => కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు పలెల్టూరినుండి వచిచ్ ఆ మారగ్మున 

పోవుచుండగా, ఆయన సిలువను మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

లూకా 12:11 => వారు సమాజమందిరముల పెదద్ల యొదద్కును అధిపతుల యొదద్కును అధికారుల 

యొదద్కును మిముమ్ను తీసికొనిపోవునపుప్డు మీరుఏలాగు ఏమి ఉతత్రమిచెచ్దమా, యేమి 

మాటలాడుదుమా అని చింతింపకుడి, 

లూకా 23:26 => వారాయనను తీసికొనిపోవుచుండగా పలెల్టూరినుండి వచుచ్చునన్ కురేనీయుడైన 

సీమోనను ఒకని పటుట్కొని, యేసువెంట సిలువను మోయుటకు అతనిమీద దానిని పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:11 => మూడు నెలలైన తరువాత, ఆ దీవ్పమందు శీతకాలమంతయు 

గడపిన అశివ్నీ చిహన్ముగల అలెకస్ందిర్య పటట్ణపు ఓడ ఎకిక్ బయలుదేరి 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 

వచనము 13 

అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ 

మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా 

మాటలాడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 4:12 => కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది 

నీకు బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

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. 

యిరిమ్యా 1:18 => యూదా రాజులయొదద్కు గాని పర్ధానులయొదద్కు గాని యాజకులయొదద్కు గాని 

దేశనివాసులయొదద్కు గాని, యీ దేశమంతటిలో నీవెకక్డికి పోయినను, పార్కారముగల 

పటట్ణముగాను ఇనుపసత్ంభముగాను ఇతత్డి గోడలుగాను నీవుండునటుల్ ఈ దినమున నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 1:19 => వారు నీతో యుదధ్ముచేతురు గాని నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు 

తోడైయునన్ందున వారు నీపైని విజయము పొందజాలరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 15:20 => అపుప్డు నినున్ ఈ పర్జలను పడగొటట్జాలని యితత్డి పార్కారముగా నేను 

నియమించెదను; నినున్ రకిష్ంచుటకును నినున్ విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైయుందును గనుక 

వారు నీమీద యుదధ్ము చేయుదురు గాని నినున్ జయింపకపోదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 3:27 => అయితే నేను నీతో మాటలాడి నీ నోరు తెరచెదను, వారు తిరుగుబాటు 

చేయువారు గనుక నీవు వారియొదద్కు పోయి వినువాడు వినునుగాక విననొలల్నివాడు 

విననొలల్కయుండును గాక అని పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని వారితో చెపప్వలెను. 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 

లూకా 12:11 => వారు సమాజమందిరముల పెదద్ల యొదద్కును అధిపతుల యొదద్కును అధికారుల 

యొదద్కును మిముమ్ను తీసికొనిపోవునపుప్డు మీరుఏలాగు ఏమి ఉతత్రమిచెచ్దమా, యేమి 

మాటలాడుదుమా అని చింతింపకుడి, 

లూకా 12:12 => మీరేమి చెపప్వలసినదియు పరిశుదాధ్తమ్ ఆ గడియలోనే మీకు నేరుప్ననెను. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

యోహాను 7:46 => ఆ బంటౌర్తులు ఆ మనుషుయ్డు మాటలాడినటుల్ ఎవడును ఎనన్డును 

మాటలాడలేదనిరి. 

యోబు 32:8 => అయినను నరులలో ఆతమ్ ఒకటియునన్ది సరవ్శకుత్డగు దేవుని ఊపిరి వారికి 

వివేచన కలుగజేయును. 

యోబు 32:18 => నా మనసుస్నిండ మాటలునన్వి నా అంతరంగముననునన్ ఆతమ్ ననున్ 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 
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మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 2:4 => మీ విశావ్సము మనుషుయ్ల జాఞ్నమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని 

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

1 సమూయేలు 24:16 => దావీదు ఈ మాటలు సౌలుతో మాటలాడి చాలింపగా సౌలు దావీదా 

నాయనా, ఈ పలుకు నీదేనా అని బిగగ్రగా ఏడిచ్ 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసు త్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 

మతత్యి 22:22 => వారీమాట విని ఆశచ్రయ్పడి ఆయనను విడిచి వెళి ల్పోయిరి. 

మారుక్ 1:22 => ఆయన శాసు త్ర్లవలె గాక అధికారము గలవానివలె వారికి బోధించెను గనుక వారు 

ఆయన బోధకు ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 
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లూకా 14:6 => ఈ మాటలకు వారు ఉతత్రము చెపప్లేకపోయిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:8 => సెత్ఫను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై పర్జలమధయ్ 

మహతాక్రయ్ములను గొపప్ సూచక కిర్యలను చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:12 => అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడడ్ము చెపిప్రి. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

వచనము 14 

ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు 

చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:1 => అయిదు దినములైన తరువాత పర్ధానయాజకుడైన అననీయయు, 

కొందరు పెదద్లును, తెరుత్లుల్ అను ఒక నాయ్యవాదియు కైసరయకు వచిచ్, పౌలుమీద తెచిచ్న ఫిరాయ్దు 

అధిపతికి తెలియజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:2 => పౌలు రపిప్ంపబడినపుప్డు తెరుత్లుల్ అతనిమీద నేరముమోప 

నారంభించి యిటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:3 => మహా ఘనతవహించిన ఫేలికాస్, మేము తమవలన ఎంతో నెమమ్ది 

అనుభవించుచునాన్మనియు, ఈ దేశజనమునకు సంభవించిన అనేకమైన కీడులు తమ పరామరశ్చేత 

దిదుద్బాటవుచునన్వనియు ఒపుప్కొని, మేము సకల విధములను సకల సథ్లములలోను పూరణ్ కృతజఞ్తతో 

అంగీకరించుచునాన్ము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:4 => నేను తమకు ఎకుక్వ ఆయాసము కలుగజేయకుండ మేము 

కుల్పత్ముగా చెపుప్కొనుదానిని తమరు ఎపప్టివలె శాంతముగా వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:7 => తమరు విమరిశ్ంచినయెడల  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:8 => మేము ఇతనిమీద మోపుచునన్ నేరములనిన్యు తమకే 

తెలియవచుచ్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:9 => యూదులందుకు సమమ్తించి యీ మాటలు నిజమే అని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:11 => యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళి ల్ననాటనుండి 

పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:12 => దేవాలయములో నేమి, సమాజమందిరములలో నేమి, 

పటట్ణములోనేమి, నేను ఎవనితోను తరిక్ంచుటయైనను, జనులను గుమికూరుచ్టయైనను వారు 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:13 => మరియు వారు ఇపుప్డు నామీద మోపు నేరములను తమరికి 

ఋజువుపరచలేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7 => పౌలు వచిచ్నపుప్డు యెరూషలేమునుండి వచిచ్న యూదులు అతని 

చుటుట్ నిలిచి, భారమైన నేరములనేకముల మోపిరి గాని వాటిని బుజువు చేయలేకపోయిరి. 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

మతత్యి 26:59 => పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని 

ఆయనకు విరోధముగా అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 

మతత్యి 26:60 => అబదధ్సాకుష్లనేకులు వచిచ్నను సాక్షయ్మేమియు దొరకలేదు. 

మతత్యి 28:12 => కాబటిట్ వారు పెదద్లతో కూడివచిచ్ ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల దర్వయ్మిచిచ్ 

మతత్యి 28:13 => మేము నిదర్పోవుచుండగా అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళవచిచ్ అతనిని 

ఎతిత్కొనిపోయిరని మీరు చెపుప్డి; 

మతత్యి 28:14 => ఇది అధిపతి చెవినిబడినయెడల మేమతని సమమ్తిపరచి మీకేమియు 

తొందరకలుగకుండ చేతుమని చెపిప్రి. 

మతత్యి 28:15 => అపుప్డు వారు ఆ దర్వయ్ము తీసికొని తమకు బోధింపబడిన పర్కారము చేసిరి. ఈ 

మాట యూదులలో వాయ్పించి నేటివరకు పర్సిదధ్మైయునన్ది. 

యోహాను 16:3 => వారు తండిర్ని ననున్ను తెలిసికొనలేదు గనుక ఈలాగు చేయుదురు. 

రోమీయులకు 3:8 => మేలు కలుగుటకు కీడు చేయుదమని మేము చెపుప్చునాన్మని, కొందరు 

మముమ్ను దూషించి చెపుప్ పర్కారము మేమెందుకు చెపప్రాదు? అటిట్వారికి కలుగు శికాష్విధి నాయ్యమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

లేవీయకాండము 24:16 => యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; 

సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా 

నామమును దూషించినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

1 రాజులు 21:12 => ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట 

నిలువబెటిట్రి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

యోహాను 10:33 => అందుకు యూదులు నీవు మనుషుయ్డవై యుండి దేవుడనని 

చెపుప్కొనుచునాన్వు గనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నినున్ రాళల్తో కొటుట్దుము గాని మంచి కిర్య 

చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 10:34 => అందుకు యేసు మీరు దైవములని నేనంటినని మీ ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి 

యుండలేదా? 
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యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

యోహాను 10:36 => తండిర్ పర్తిషఠ్చేసి యీ లోకములోనికి పంపినవానితో నీవు దేవదూషణ 

చేయుచునాన్వని చెపుప్దురా? 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:38 => సీనాయి పరవ్తముమీద తనతో మాటలాడిన దేవదూతతోను మన 

పితరులతోను అరణయ్ములోని సంఘమందు ఉండి మనకిచుచ్టకు జీవవాకయ్ములను 

తీసికొనినవాడితడే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:39 => ఇతనికి మన పితరులు లోబడనొలల్క యితనిని తోర్సివేసి, తమ 

హృదయములలో ఐగుపుత్నకు పోగోరిన వారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:21 => ఏలయనగా, సమాజమందిరములలో పర్తి విశార్ంతిదినమున 

మోషే లేఖనములు చదువుటవలన మునుపటి తరములనుండి అతని నియమమును పర్కటించువారు 

పర్తి పటట్ణములో ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:21 => అనయ్జనులలో ఉనన్ యూదులు తమ పిలల్లకు సునన్తి 

చేయకూడదనియు, మన ఆచారముల చొపుప్న నడువకూడదనియు నీవు చెపుప్టవలన వారందరు 

మోషేను విడిచిపెటట్వలెనని నీవు బోధించుచునన్టుట్ వీరు నినున్ గూరిచ్ వరత్మానము వినియునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:22 => కావున మనమేమి చేయుదుము? నీవు వచిచ్న సంగతి వారు 

తపప్క విందురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 5:45 => మీరాశర్యించుచునన్ మోషే మీమీద నేరము మోపును. 

యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 

యోహాను 5:47 => మీరతని లేఖనములను నమమ్నియెడల నా మాటలు ఏలాగు నముమ్దురనెను. 

యోహాను 9:29 => దేవుడు మోషేతో మాటలాడెనని యెరుగుదుము గాని వీడెకక్డనుండి వచెచ్నో 

యెరుగమని చెపిప్ వానిని దూషించిరి. 

హెబీర్యులకు 3:2 => దేవుని యిలల్ంతటిలో మోషే నమమ్కముగా ఉండినటుట్, ఈయన కూడ తనున్ 

నియమించిన వానికి నమమ్కముగా ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 3:3 => పర్తి యిలుల్ను ఎవడైన ఒకనిచేత కటట్బడును; సమసత్మును కటిట్నవాడు 

దేవుడే. ఇంటికంటె దానిని కటిట్న వాడెకుక్వ ఘనతపొందినటుట్,  

హెబీర్యులకు 3:4 => ఈయన మోషేకంటె ఎకుక్వ మహిమకు అరు హ్డుగా ఎంచబడెను. 

హెబీర్యులకు 3:5 => ముందు చెపప్బోవు సంగతులకు సాకాష్య్రథ్ముగా మోషే పరిచారకుడైయుండి 

దేవుని యిలల్ంతటిలో నమమ్కముగా ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషుట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

లేవీయకాండము 19:16 => నీ పర్జలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరుగకూడదు, నీ 

సహోదరునికి పార్ణహాని చేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. 
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లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

కీరత్నలు 27:12 => అబదధ్సాకుష్లును కూర్రతవ్ము వెళల్గర్కుక్వారును నా మీదికి లేచియునాన్రు. నా 

విరోధుల యిచఛ్కు ననున్ అపప్గింపకుము  

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

సామెతలు 19:28 => వయ్రుథ్డైన సాకిష్ నాయ్యము నపహసించును భకిత్హీనుల నోరు దోషమును 

జురుర్కొనును. 

యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడడ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 26:11 => యాజకులును పర్వకత్లును అధిపతులతోను సమసత్ పర్జలతోను ఈలాగనిరి 

మీరు చెవులార వినియునన్ పర్కారము, ఈ మనుషుయ్డు ఈ పటట్ణమునకు విరోధముగా 

పర్వచించుచునాన్డు; గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు. 

యిరిమ్యా 37:13 => ఇరీయా అను కావలివారి అధిపతి అకక్డనుండెను. అతడు హననాయ్ 

కుమారుడైన షెలెమాయ్ కుమారుడు. అతడు పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొని నీవు కలీద్యులలో 

చేరబోవుచునాన్వని చెపప్గా 

Page  of 889 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెహెజేక్లు 22:9 => కొండెములు చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపురమునాన్రు, 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయువారు నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార చేషట్లు 

జరుగుచునన్వి. 

జెకరాయ్ 11:3 => గొఱఱ్బోయల రోదన శబద్ము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా వారి అతిశయాసప్దము 

లయమాయెను. కొదమ సింహముల గరజ్నము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా యొరాద్ను యొకక్ 

మహారణయ్ము పాడైపోయెను. 

మతత్యి 9:3 => ఇదిగో శాసు త్ర్లలో కొందరు ఇతడు దేవదూషణ చేయుచునాన్డని తమలోతాము 

అనుకొనగా 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

మారుక్ 14:55 => పర్ధానయాజకులును మహాసభ వారందరును యేసును చంపింపవలెనని 

ఆయనమీద సాక్షయ్ము వెదకిరిగాని, యేమియు వారికి దొరకలేదు. 

లూకా 5:21 => శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును దేవదూషణ చేయుచునన్ యితడెవడు? దేవుడొకక్డే 

తపప్ మరి ఎవడు పాపములు క్షమింపగలడని ఆలోచించుకొనసాగిరి. 

యోహాను 9:28 => అందుకు వారు నీవే వాని శిషుయ్డవు, మేము మోషే శిషుయ్లము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:9 => యూదులందుకు సమమ్తించి యీ మాటలు నిజమే అని చెపిప్రి. 

వచనము 15 

సభలో కూరుచ్నన్వారందరు అతనివైపు తేరిచూడగా అతని ముఖము దేవదూత ముఖమువలె వారికి 

కనబడెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:3 => వారిని బలాతాక్రముగా పటుట్కొని, సాయంకాలమైనందున 

మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:27 => వారిని తీసికొని వచిచ్ సభలో నిలువబెటట్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:21 => రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను 

కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

మతత్యి 26:57 => యేసును పటుట్కొనినవారు పర్ధానయాజకుడైన కయపయొదద్కు ఆయనను 

తీసికొనిపోగా, అకక్డ శాసు త్ర్లును పెదద్లును కూడియుండిరి. 

రూతు 4:2 => బోయజు ఆ ఊరి పెదద్లలో పదిమందిని పిలిపించుకొని, ఇకక్డ కూరుచ్ండుడని 

చెపప్గా వారును కూరుచ్ండిరి. 

1 రాజులు 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 
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యిరిమ్యా 32:3 => యూదా రాజైన సిదిక్యా కలీద్యుల చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనక బబులోను 

రాజు చేతికి నిశచ్యముగా అపప్గింపబడును, సిదిక్యా అతనితో ముఖాముఖిగా మాటలాడును, 

కనున్లార అతని చూచును, 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసు త్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:3 => వారిని బలాతాక్రముగా పటుట్కొని, సాయంకాలమైనందున 

మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5 => మరునాడు వారి అధికారులును పెదద్లును శాసు త్ర్లును 

యెరూషలేములో కూడుకొనిరి. 
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వచనము 1 

పర్ధానయాజకుడు ఈ మాటలు నిజమేనా అని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

కీరత్నలు 27:12 => అబదధ్సాకుష్లును కూర్రతవ్ము వెళల్గర్కుక్వారును నా మీదికి లేచియునాన్రు. నా 

విరోధుల యిచఛ్కు ననున్ అపప్గింపకుము  

కీరత్నలు 35:11 => కూటసాకుష్లు లేచుచునాన్రు నేనెరుగని సంగతులనుగూరిచ్ ననున్ 

అడుగుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 56:5 => దినమెలల్ వారు నా మాటలు అపారథ్ము చేయుదురు నాకు హాని చేయవలెననన్ 

తలంపులే వారికి నితయ్ము పుటుట్చునన్వి.  

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:16 => అనాయ్యపు సాక్షయ్ము ఒకనిమీద చెపుప్టకు ఒకడు నిలువబడి 

నేరము మోపుటకై అబదధ్మాడినయెడల 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

2 రాజులు 25:9 => యెహోవా మందిరమును రాజనగరును యెరూషలేమునందునన్ యిండల్నిన్టిని 

గొపప్వారి యిండల్నిన్టిని అగిన్చేత కాలిప్ంచెను. 

నెహెమాయ్ 6:13 => ఇందువలన నాకు భయము పుటట్గా, నేను అతడు చెపిప్నటుల్ చేసి పాపములో 

పడుదునని అనుకొని, నామీద నింద మోపునటుల్గా ననున్గూరిచ్ చెడువారత్ పుటిట్ంచుటకు వారతనికి 

లంచమిచిచ్ యుండిరి. 

కీరత్నలు 109:2 => ననున్ చెరపవలెనని భకిత్హీనులు తమ నోరు కపటము గల తమ నోరు 

తెరచియునాన్రు వారు నామీద అబదధ్ములు చెపుప్కొనుచునాన్రు.  
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సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 12:17 => సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు 

చెపుప్ను. 

పర్సంగి 8:10 => మరియు దుషుట్లు కర్మముగా పాతిపెటట్బడి విశార్ంతి నొందుటయు, నాయ్యముగా 

నడుచుకొనన్వారు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు దూరముగా కొనిపోబడి పటట్ణసుథ్లవలన మరువ బడి 

యుండుటయు నేను చూచితిని; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

యిరిమ్యా 7:14 => నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ 

మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే చేయుదును. 

యిరిమ్యా 52:13 => అతడు యెహోవా మందిరమును రాజునగరును యెరూషలేములోని గొపప్వారి 

యిండల్ననిన్టిని కాలిచ్వేసెను.  

విలాపవాకయ్ములు 2:7 => పర్భువు తన బలిపీఠము విడనాడెను తన పరిశుదధ్సథ్లమునందు 

అసహియ్ంచుకొనెను దానినగరుల పార్కారములను శతుర్వులచేతికి అపప్గించెను వారు 

నియామకకాలమున జనులు చేయునటుల్ యెహోవా మందిరమందు ఉతాస్హధవ్ని చేసిరి. 

యెహెజేక్లు 21:2 => నరపుతుర్డా, యెరూషలేము తటుట్ నీ ముఖము తిర్పుప్కొని, పరిశుదధ్ 

సథ్లములనుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేశమునుగూరిచ్ పర్వచించి ఇటల్నుము 

యెహెజేక్లు 24:21 => ఇశార్యేలీయులకు నీవీలాగున పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీకు అతిశయాసప్దముగాను, మీ కనున్లకు ముచచ్టగాను, మీ మనసుస్నకు 

ఇషట్ముగాను ఉనన్ నా పరిశుదధ్ సథ్లమును నేను చెరపబోవుచునాన్ను, మీరు వెనుక విడిచిన మీ 

కుమారులును కుమారెత్లును అకక్డనే ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 
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హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

మీకా 3:12 => కాబటిట్ చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము 

రాళల్ కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని ఉనన్తసథ్లములవలె అగును. 

హబకూక్కు 1:5 => అనయ్జనులలో జరుగునది చూడుడి , ఆలోచించుడి , కేవలము 

విసమ్యమునొందుడి. మీ దినములలో నేనొక కారయ్ము జరిగింతును, ఆలాగు జరుగునని యొకడు 

మీకు తెలిపినను మీరతని నమమ్కయుందురు. 

జెకరాయ్ 11:10 => సౌందరయ్మను కఱఱ్ను తీసికొని జనులందరితో నేను చేసిన నిబంధనను భంగము 

చేయునటుల్ దానిని విరిచితిని. 

మతత్యి 5:17 => ధరమ్శాసత్రమునైనను పర్వకత్ల వచనములనైనను కొటిట్ వేయవచిచ్తినని తలంచవదుద్; 

నెరవేరుచ్టకే గాని కొటిట్వేయుటకు నేను రాలేదు. 

మతత్యి 23:38 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు విడువబడియునన్ది 

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

మారుక్ 14:57 => అపుప్డు కొందరు లేచి చేతిపనియైన ఈ దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో చేతిపనికాని మరియొక దేవాలయమును నేను కటుట్దునని వీడు చెపుప్చుండగా వింటిమని  

లూకా 13:35 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు పాడుగా విడువబడుచునన్ది పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు 

సుత్తింపబడునుగాకని మీరు చెపుప్వరకు మీరు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 21:6 => ఆయన ఈ కటట్డములు మీరు చూచుచునాన్రే, వాటిలో రాతిమీద రాయి 

యుండకుండ అవి పడదోర్యబడు దినములు వచుచ్చునన్వని చెపెప్ను. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:1 => పర్ధానయాజకుడు ఈ మాటలు నిజమేనా అని అడిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:13 => వీడు ధరమ్ శాసత్రమునకు వయ్తిరికత్ముగా దేవుని ఆరాధించుటకు 

జనులను పేర్రేపించుచునాన్డని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:21 => అనయ్జనులలో ఉనన్ యూదులు తమ పిలల్లకు సునన్తి 

చేయకూడదనియు, మన ఆచారముల చొపుప్న నడువకూడదనియు నీవు చెపుప్టవలన వారందరు 

మోషేను విడిచిపెటట్వలెనని నీవు బోధించుచునన్టుట్ వీరు నినున్ గూరిచ్ వరత్మానము వినియునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 7:12 => ఇదియు గాక యాజకులు మారచ్బడినయెడల అవశయ్కముగా 

యాజకధరమ్ము సహా మారచ్బడును. 
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యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 2 

అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము 

హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి 

పర్తయ్క్షమై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

యెషయా 66:3 => ఎదుద్ను వధించువాడు నరుని చంపువానివంటివాడే గొఱఱ్పిలల్ను బలిగా 

అరిప్ంచువాడు కుకక్ మెడను విరుచువానివంటివాడే నైవేదయ్ము చేయువాడు పందిరకత్ము 

అరిప్ంచువాని వంటివాడే ధూపము వేయువాడు బొమమ్ను సుత్తించువానివంటివాడే. వారు 

తమకిషట్మైనటుల్గా తోర్వలను ఏరప్రచుకొనిరి వారి యసహయ్మైన పనులు తమకే యిషట్ముగాఉనన్వి. 

యెషయా 66:4 => నేను పిలిచినపుప్డు ఉతత్రమిచుచ్వాడొకడును లేకపోయెను నేను 

మాటలాడినపుప్డు వినువాడొకడును లేకపోయెను నా దృషిట్కి చెడడ్దైనదాని చేసిరి నాకిషట్ము కానిదాని 
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కోరుకొనిరి కావున నేనును వారిని మోసములో ముంచుదును వారు భయపడువాటిని వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

యెషయా 66:6 => ఆలకించుడి, పటట్ణములో అలల్రిధవ్ని పుటుట్చునన్ది దేవాలయమునుండి శబద్ము 

వినబడుచునన్ది తన శతుర్వులకు పర్తికారము చేయుచుండు యెహోవా శబద్ము వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 7:4 => ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము 

యెహోవా ఆలయము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే; యీ మోసకరమైన మాటలు ఆధారము 

చేసికొనకుడి. 

యిరిమ్యా 7:5 => ఆలాగనక, మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను మీరు యథారథ్ముగా 

చకక్పరచుకొని, పర్తివాడు తన పొరుగువానియెడల తపప్క నాయ్యము జరిగించి. 

యిరిమ్యా 7:6 => పరదేశులను తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట 

నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు 

నుండినయెడల 

యిరిమ్యా 7:7 => ఈ సథ్లమున తమకు నితయ్ముగా నుండుటకై పూరవ్కాలమున నేను మీ 

పితరులకిచిచ్న దేశమున మిముమ్ను కాపురముంచుదును. 

యిరిమ్యా 7:8 => ఇదిగో అబదధ్పుమాటలను మీరు నముమ్కొనుచునాన్రు. అవి మీకు 

నిష పర్యోజనములు. 

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 

యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 
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యిరిమ్యా 7:11 => నాదని చాటబడిన యీ మందిరము మీ దృషిట్కి దొంగలగుహయైనదా? 

ఆలోచించుడి, నేనే యీ సంగతి కనుగొనుచునాన్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 7:12 => పూరవ్మున నేను నా నామము నిలిపిన షిలోహునందునన్ నా సథ్లమునకు 

పోయి విచారణ చేయుడి, ఇశార్యేలీయులైన నా జనుల దుషట్తవ్మునుబటిట్ నేను దానికి చేసిన కారయ్ము 

చూడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 7:13 => నేను మీతో మాటలాడినను పెందలకడ లేచి మీతో మాటలాడినను మీరు 

వినకయు, మిముమ్ను పిలిచినను మీరు ఉతత్రమియయ్కయు నుండినవారై యీ కిర్యలనిన్టిని చేసితిరి 

గనుక 

యిరిమ్యా 7:14 => నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ 

మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే చేయుదును. 

యిరిమ్యా 26:6 => మీరీలాగున చేసినందున నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ ఈ మందిరమునకును 

చేసెదను, ఈ పటట్ణమును భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకు శాపాసప్దముగా చేసెదను. 

యిరిమ్యా 26:7 => యిరీమ్యా యీ మాటలను యెహోవా మందిరములో పలుకుచుండగా 

యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును వినిరి. 

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 26:12 => అపుప్డు యిరీమ్యా అధిపతులందరితోను జనులందరితోను ఈ మాట 

చెపెప్ను ఈ మందిరమునకు విరోధముగాను ఈ పటట్ణమునకు విరోధముగాను మీరు వినిన 

మాటలనిన్టిని పర్కటించుటకు యెహోవాయే ననున్ పంపియునాన్డు. 
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యిరిమ్యా 26:18 => యూదా రాజైన హిజిక్యా దినములలో మోరషీత్యుడైన మీకా 

పర్వచించుచుండెను . అతడు యూదా జనులందరితో ఇటుల్  పర్కటించుచు వచెచ్ను 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ 

సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము రాళల్కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని 

ఉనన్త సథ్లములవలె అగును. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

మీకా 3:12 => కాబటిట్ చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము 

రాళల్ కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని ఉనన్తసథ్లములవలె అగును. 

జెకరాయ్ 11:1 => లెబానోనూ, అగిన్వచిచ్ నీ దేవదారు వృక్షములను కాలిచ్వేయునటుల్ నీ దావ్రములను 

తెరువుము. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

మతత్యి 24:1 => యేసు దేవాలయమునుండి బయలుదేరి వెళుల్చుండగా ఆయన శిషుయ్లు ఆ 

దేవాలయపు కటట్డములు ఆయనకు చూపింపవచిచ్రి. 

మతత్యి 24:2 => అందుకాయన మీరు ఇవనిన్యు చూచుచునాన్రు గదా; రాతిమీద రాయి 

యొకటియైనను ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

మారుక్ 14:58 => ఆయనమీద అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్రి 
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లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

లూకా 13:35 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు పాడుగా విడువబడుచునన్ది పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు 

సుత్తింపబడునుగాకని మీరు చెపుప్వరకు మీరు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 21:6 => ఆయన ఈ కటట్డములు మీరు చూచుచునాన్రే, వాటిలో రాతిమీద రాయి 

యుండకుండ అవి పడదోర్యబడు దినములు వచుచ్చునన్వని చెపెప్ను. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

యోహాను 4:21 => అమామ్, ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది, ఆ కాలమందు ఈ పరవ్తముమీదనైనను 

యెరూషలేములోనైనను మీరు తండిర్ని ఆరాధింపరు. నా మాట నముమ్ము; 

యెషయా 65:15 => నేనేరప్రచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు పర్భువగు 

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

యెషయా 66:20 => ఇశార్యేలీయులు పవితర్మైన పాతర్లో నైవేదయ్మును యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచుచ్నటుల్గా గుఱఱ్ములమీదను రథములమీదను డోలీలమీదను 

కంచరగాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను ఎకిక్ంచి సరవ్జనములలోనుండి నాకు పర్తిషిఠ్త పరవ్తమగు 
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యెరూషలేమునకు మీ సవ్దేశీయులను యెహోవాకు నైవేదయ్ముగా వారు తీసికొనివచెచ్దరని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 66:21 => మరియు యాజకులుగాను లేవీయులుగాను ఉండుటకై నేను వారిలో కొందరిని 

ఏరప్రచుకొందును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు . మరియు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

గలతీయులకు 3:19 => ఆలాగైతే ధరమ్శాసత్రమెందుకు? ఎవనికి ఆ వాగాద్నము చేయబడెనో ఆ 

సంతానము వచుచ్వరకు అది అతికర్మములనుబటిట్ దానికి తరువాత ఇయయ్బడెను; అది మధయ్వరిత్చేత 

దేవదూతల దావ్రా నియమింపబడెను. 

గలతీయులకు 3:23 => విశావ్సము వెలల్డికాకమునుపు, ఇక ముందుకు బయలుపరచబడబోవు 

విశావ్సమవలంబింపవలసిన వారముగా చెరలో ఉంచబడినటుట్ మనము ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోనైనవారమైతివిు. 

గలతీయులకు 4:3 => అటువలె మనమును బాలురమై యునన్పుప్డు లోకసంబంధమైన 

మూలపాఠములకు లోబడి దాసులమైయుంటిమి; 

గలతీయులకు 4:4 => అయితే కాలము పరిపూరణ్మైనపుప్డు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను;ఆయన 

సతరీయందు పుటిట్,  

గలతీయులకు 4:5 => మనము దతత్పుతుర్లము కావలెనని ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియునన్వారిని 

విమోచించుటకై ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 7:11 => ఆ లేవీయులు యాజకులై యుండగా పర్జలకు ధరమ్శాసత్రమియయ్బడెను 

గనుక ఆ యాజకులవలన సంపూరణ్సిదిధ్ కలిగినయెడల అహరోను కర్మములో చేరినవాడని చెపప్బడక 

మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న వేరొక యాజకుడు రావలసిన అవసరమేమి? 
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హెబీర్యులకు 7:12 => ఇదియు గాక యాజకులు మారచ్బడినయెడల అవశయ్కముగా 

యాజకధరమ్ము సహా మారచ్బడును. 

హెబీర్యులకు 7:13 => ఎవనిగూరిచ్ యీ సంగతులు చెపప్బడెనో ఆయన వేరొక గోతర్ములో 

పుటెట్ను. ఆ గోతర్ములోని వాడెవడును బలిపీఠమునొదద్ పరిచరయ్ చేయలేదు. 

హెబీర్యులకు 7:14 => మన పర్భువు యూదా సంతానమందు జనిమ్ంచెననుట సప్షట్మే; ఆ 

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 

హెబీర్యులకు 7:15 => మరియు శరీరానుసారముగా నెరవేరచ్బడు ఆజఞ్ గల ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ 

కాక, నాశనములేని జీవమునకునన్ శకిత్నిబటిట్ నియమింపబడి, 

హెబీర్యులకు 7:16 => మెలీక్సెదెకును పోలినవాడైన వేరొక యాజకుడు వచిచ్యునాన్డు. కావున 

మేము చెపిప్న సంగతి మరింత విశదమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 7:17 => ఏలయనగా నీవు నిరంతరము మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న యాజకుడవై 

యునాన్వు అని ఆయన విషయమై సాక్షయ్ము చెపప్బడెను. 

హెబీర్యులకు 7:18 => ఆ ధరమ్శాసత్రము దేనికిని సంపూరణ్సిదిధ్ కలుగజేయలేదు గనుక 

ముందియయ్బడిన ఆజఞ్ బలహీనమైనందునను నిష పర్యోజనమైనందునను అది నివారణ 

చేయబడియునన్ది; 

హెబీర్యులకు 7:19 => అంతకంటె శేర్షఠ్మైన నిరీక్షణ దానివెంట పర్వేశపెటట్బడెను. దీనిదావ్రా, 

దేవునియొదద్కు మనము చేరుచునాన్ము. 

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. 
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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 8:13 => ఆయన కొర్తత్ నిబంధన అని చెపుప్టచేత మొదటిది పాతదిగా 

చేసియునాన్డు. ఏది పాతగిలి ఉడిగిపోవునో అది అదృశయ్మగుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

హెబీర్యులకు 9:9 => ఆ గుడారము పర్సుత్తకాలమునకు ఉపమానముగా ఉనన్ది. ఈ 

ఉపమానారథ్మునుబటిట్ మనసాస్కిష్ విషయములో ఆరాధకునికి సంపూరణ్సిదిధ్ కలుగజేయలేని 

అరప్ణలును బలులును అరిప్ంపబడుచునన్వి. 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 
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హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 

హెబీర్యులకు 10:1 => ధరమ్శాసత్రము రాబోవుచునన్ మేలుల ఛాయ గలదియే గాని ఆ వసుత్వుల 

నిజసవ్రూపము గలది కాదు గనుక ఆ యాజకులు ఏటేట ఎడతెగకుండ అరిప్ంచు ఒకక్టే విధమైన 

బలులు వాటిని తెచుచ్వారికి ఎనన్డును సంపూరణ్సిదిధ్ కలుగజేయనేరవు. 

హెబీర్యులకు 10:2 => ఆలాగు చేయగలిగినయెడల సేవించువారొకక్సారే శుదధ్పరచబడిన 

తరువాత వారి మనసాస్కిష్కి పాపజఞ్పిత్ ఇకను ఉండదు గనుక వాటిని అరిప్ంచుట మానుదురు గదా. 

హెబీర్యులకు 10:3 => అయితే ఆ బలులు అరిప్ంచుటచేత ఏటేట పాపములు జాఞ్పకమునకు 

వచుచ్చునన్వి 

హెబీర్యులకు 10:4 => ఏలయనగా ఎడల్ యొకక్యు మేకల యొకక్యు రకత్ము పాపములను 

తీసివేయుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:5 => కాబటిట్ ఆయన ఈ లోకమందు పర్వేశించునపుప్డు ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు. 

బలియు అరప్ణయు నీవు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరమును అమరిచ్తివి. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

హెబీర్యులకు 10:7 => అపుప్డు నేను గర్ంథపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము, దేవా, 

నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నంటిని. 

హెబీర్యులకు 10:8 => బలులు అరప్ణలు పూరణ్హోమములు పాపపరిహారారథ్బలులును నీవు 

కోరలేదనియు, అవి నీకిషఠ్మైనవి కావనియు పైని చెపిప్న తరువాత 

హెబీర్యులకు 10:9 => ఆయన నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఇవనిన్యు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అరిప్ంపబడుచునన్వి. ఆ రెండవ దానిని 

సిథ్రపరచుటకు మొదటి దానిని కొటిట్వేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 
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హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

హెబీర్యులకు 10:13 => అపప్టినుండి తన శతుర్వులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా 

చేయబడువరకు కనిపెటుట్చు దేవుని కుడిపారశ్య్మున ఆసీనుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:16 => ఏలాగనగా ఆ దినములైన తరువాత నేను వారితో చేయబోవు నిబంధన 

ఇదే నా ధరమ్విధులను వారి హృదయమునందుంచి వారి మనసుస్మీద వాటిని వార్యుదును అని 

చెపిప్న తరువాత  

హెబీర్యులకు 10:17 => వారి పాపములను వారి అకర్మములను ఇకను ఎనన్టికిని జాఞ్పకము 

చేసికొనను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:18 => వీటి క్షమాపణ ఎకక్డ కలుగునో అకక్డ పాపపరిహారారథ్బలి యికను 

ఎనన్డును ఉండదు. 

హెబీర్యులకు 12:26 => అపుప్డాయన శబద్ము భూమిని చలింపచేసెను గాని యిపుప్డు 

నేనింకొకసారి భూమిని మాతర్మే కాక ఆకాశమును కూడ కంపింపచేతును అని మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:27 => ఇంకొకసారి అను మాట చలింపచేయబడనివి నిలుకడగా ఉండు 

నిమితత్ము అవి సృషిట్ంపబడినవనన్టుట్ చలింపచేయబడినవి బొతిత్గా తీసివేయబడునని 

అరధ్మిచుచ్చునన్ది. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 
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లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 

1 రాజులు 8:13 => నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము 

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 

2 రాజులు 25:9 => యెహోవా మందిరమును రాజనగరును యెరూషలేమునందునన్ యిండల్నిన్టిని 

గొపప్వారి యిండల్నిన్టిని అగిన్చేత కాలిప్ంచెను. 

యిరిమ్యా 7:14 => నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ 

మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే చేయుదును. 

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 52:13 => అతడు యెహోవా మందిరమును రాజునగరును యెరూషలేములోని గొపప్వారి 

యిండల్ననిన్టిని కాలిచ్వేసెను.  

విలాపవాకయ్ములు 2:7 => పర్భువు తన బలిపీఠము విడనాడెను తన పరిశుదధ్సథ్లమునందు 

అసహియ్ంచుకొనెను దానినగరుల పార్కారములను శతుర్వులచేతికి అపప్గించెను వారు 

నియామకకాలమున జనులు చేయునటుల్ యెహోవా మందిరమందు ఉతాస్హధవ్ని చేసిరి. 

యెహెజేక్లు 21:2 => నరపుతుర్డా, యెరూషలేము తటుట్ నీ ముఖము తిర్పుప్కొని, పరిశుదధ్ 

సథ్లములనుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేశమునుగూరిచ్ పర్వచించి ఇటల్నుము 

యెహెజేక్లు 24:21 => ఇశార్యేలీయులకు నీవీలాగున పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీకు అతిశయాసప్దముగాను, మీ కనున్లకు ముచచ్టగాను, మీ మనసుస్నకు 

ఇషట్ముగాను ఉనన్ నా పరిశుదధ్ సథ్లమును నేను చెరపబోవుచునాన్ను, మీరు వెనుక విడిచిన మీ 

కుమారులును కుమారెత్లును అకక్డనే ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 
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ఆమోసు 7:11 => యరొబాము ఖడగ్ముచేత చచుచ్ననియు, ఇశార్యేలీయులు తమ దేశమును విడిచి 

చెరలోనికి పోవుదురనియు పర్కటించుచునాన్డు; అతని మాటలు దేశము సహింపజాలదు అని 

తెలియజేసెను. 

హబకూక్కు 1:5 => అనయ్జనులలో జరుగునది చూడుడి , ఆలోచించుడి , కేవలము 

విసమ్యమునొందుడి. మీ దినములలో నేనొక కారయ్ము జరిగింతును, ఆలాగు జరుగునని యొకడు 

మీకు తెలిపినను మీరతని నమమ్కయుందురు. 

జెకరాయ్ 11:10 => సౌందరయ్మను కఱఱ్ను తీసికొని జనులందరితో నేను చేసిన నిబంధనను భంగము 

చేయునటుల్ దానిని విరిచితిని. 

మతత్యి 23:38 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు విడువబడియునన్ది 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 13:2 => అందుకు యేసు ఈ గొపప్ కటట్డములు చూచుచునాన్వే; రాతిమీదరాయి 

యొకటియైన ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:57 => అపుప్డు కొందరు లేచి చేతిపనియైన ఈ దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో చేతిపనికాని మరియొక దేవాలయమును నేను కటుట్దునని వీడు చెపుప్చుండగా వింటిమని  

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:1 => పర్ధానయాజకుడు ఈ మాటలు నిజమేనా అని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:21 => అనయ్జనులలో ఉనన్ యూదులు తమ పిలల్లకు సునన్తి 

చేయకూడదనియు, మన ఆచారముల చొపుప్న నడువకూడదనియు నీవు చెపుప్టవలన వారందరు 

మోషేను విడిచిపెటట్వలెనని నీవు బోధించుచునన్టుట్ వీరు నినున్ గూరిచ్ వరత్మానము వినియునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:8 => అందుకు నేను పర్భువా, నీవెవడవని అడిగినపుప్డు ఆయన నేను 

నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:3 => యూదులు నామీద మోపిన నేరములనిన్టినిగూరిచ్ నేడు 

తమరియెదుట సమాధానము చెపుప్కొనబోవుచునన్ందుకు నేను ధనుయ్డనని యనుకొనుచునాన్ను; 

తాలిమ్తో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 7:12 => ఇదియు గాక యాజకులు మారచ్బడినయెడల అవశయ్కముగా 

యాజకధరమ్ము సహా మారచ్బడును. 

వచనము 3 

నీవు నీ దేశమును నీ సవ్జనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు చూపింపబోవు దేశమునకు రమమ్ని 

అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 34:29 => మోషే సీనాయికొండ దిగుచుండగా శాసనములు గల ఆ రెండు పలకలు 

మోషే చేతిలో ఉండెను. అతడు ఆ కొండ దిగుచుండగా ఆయన అతనితో మాటలాడుచునన్పుప్డు తన 

ముఖచరమ్ము పర్కాశించిన సంగతి మోషేకు తెలిసియుండలేదు. 

నిరగ్మకాండము 34:30 => అహరోనును ఇశార్యేలీయులందరును మోషేను చూచినపుప్డు అతని 

ముఖచరమ్ము పర్కాశించెను గనుక వారు అతని సమీపింప వెరచిరి. 
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నిరగ్మకాండము 34:31 => మోషే వారిని పిలిచినపుప్డు అహరోనును సమాజ పర్ధానులందరును 

అతని యొదద్కు తిరిగివచిచ్రి, మోషే వారితో మాటలాడెను. 

నిరగ్మకాండము 34:32 => అటుతరువాత ఇశార్యేలీయులందరు సమీపింపగా సీనాయి కొండమీద 

యెహోవా తనతో చెపిప్నది యావతుత్ను అతడు వారికాజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 34:33 => మోషే వారితో ఆ మాటలు చెపుప్ట చాలించి తన ముఖము మీద 

ముసుకు వేసికొనెను. 

నిరగ్మకాండము 34:34 => అయినను మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు ఆయన సనిన్ధిని 

పర్వేశించినది మొదలుకొని అతడు వెలుపలికి వచుచ్వరకు ఆ ముసుకు తీసివేసెను; అతడు వెలుపలికి 

వచిచ్ తనకు ఆజాఞ్పింపబడిన దానిని ఇశార్యేలీయులతో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 34:35 => మోషే ముఖచరమ్ము పర్కాశింపగా ఇశార్యేలీయులు మోషే ముఖమును 

చూచిరి; మోషే ఆయనతో మాటలాడుటకు లోపలికి వెళుల్వరకు తన ముఖముమీద ముసుకు 

వేసికొనెను. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:7 => మరణకారణమగు పరిచరయ్, రాళల్మీద చెకక్బడిన అక్షరములకు 

సంబంధించినదైనను, మహిమతో కూడినదాయెను. అందుకే మోషే ముఖముమీద పర్కాశించుచుండిన 

ఆ మహిమ తగిగ్పోవునదైనను, ఇశార్యేలీయులు అతని ముఖము తేరి చూడలేకపోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 3:8 => ఇటుల్ండగా ఆతమ్ సంబంధమైన పరిచరయ్ యెంత మహిమగలదై 

యుండును? 
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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. 

నాయ్యాధిపతులు 13:6 => ఆ సతరీ తన పెనిమిటియొదద్కు వచిచ్ దైవజనుడొకడు నాయొదద్కు వచెచ్ను; 

అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మికిక్లి భీకరముగా ఉండెను. అతడు ఎకక్డనుండి 

వచెచ్నో నేనడుగలేదు, అతడు తనపేరు నాతోచెపప్లేదు 

సామెతలు 31:26 => జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

లూకా 9:29 => ఆయన పార్రిథ్ంచుచుండగా ఆయన ముఖరూపము మారెను; ఆయన వసత్రములు 

తెలల్నివై ధగధగ మెరిసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:8 => సెత్ఫను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై పర్జలమధయ్ 

మహతాక్రయ్ములను గొపప్ సూచక కిర్యలను చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:1 => పౌలు మహాసభవారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు 

కేవలము మంచి మనసాస్కిష్ గలవాడనై దేవుని యెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 3:13 => పరిచారకులై యుండి ఆ పనిని బాగుగా నెరవేరిచ్నవారు మంచి పదవిని 

సంపాదించుకొని కీర్సుత్యేసు నందలి విశావ్సమందు బహు ధైరయ్ము గలవారగుదురు. 
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వచనము 4 

అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో కాపురముండెను. అతని తండిర్ చనిపోయిన 

తరువాత, అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు కాపురమునన్ యీ దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని 

తీసికొనివచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14 => ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే 

మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

మతత్యి 26:62 => పర్ధానయాజకుడు లేచి నీవు ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? వీరు నీమీద 

పలుకుచునన్ సాక్షయ్మేమని అడుగగా యేసు ఊరకుండెను. 

మారుక్ 14:58 => ఆయనమీద అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్రి 

మారుక్ 14:59 => గాని ఆలాగైనను వీరి సాక్షయ్మును సరిపడలేదు. 

మారుక్ 14:60 => పర్ధానయాజకుడు వారి మధయ్ను లేచి నిలిచి ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? వీరు నీ 

మీద పలుకుచునన్ సాక్షయ్మేమని యేసునడిగెను. 

యోహాను 18:19 => పర్ధానయాజకుడు ఆయన శిషుయ్లను గూరిచ్యు ఆయన బోధను గూరిచ్యు 

యేసును అడుగగా 

యోహాను 18:20 => యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు 

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 
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యోహాను 18:21 => నీవు ననున్ అడుగనేల? నేను వారికేమి బోధించినది వినన్వారిని అడుగుము; 

ఇదిగో నేను చెపిప్నది వీరెరుగుదురని అతనితో అనెను. 

యోహాను 18:33 => పలాతు తిరిగి అధికారమందిరములో పర్వేశించి యేసును పిలిపించి యూదుల 

రాజువు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

యోహాను 18:34 => యేసు నీ అంతట నీవే యీ మాట అనుచునాన్వా? లేక యితరులు నీతో 

ననున్గూరిచ్ చెపిప్రా? అని అడిగెను. 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 

నిరగ్మకాండము 3:20 => కాని, నేను నా చెయియ్ చాపి ఐగుపుత్ మధయ్మున నేను చేయదలచియునన్ 

నా అదుభ్తములనిన్టిని చూపి దాని పాడుచేసెదను. అటుతరువాత అతడు మిముమ్ పంపివేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

1 తిమోతి 3:13 => పరిచారకులై యుండి ఆ పనిని బాగుగా నెరవేరిచ్నవారు మంచి పదవిని 

సంపాదించుకొని కీర్సుత్యేసు నందలి విశావ్సమందు బహు ధైరయ్ము గలవారగుదురు. 

వచనము 5 

ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి 

కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని 

అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:7 => సదూద్కయుయ్లు పునరుతాథ్నము లేదనియు, దేవదూతయైనను 

ఆతమ్యైనను లేదనియు చెపుప్దురు గాని పరిసయుయ్లు రెండును కలవని యొపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 24:7 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ 

పురాతనమైన తలుపులారా, మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  

కీరత్నలు 24:10 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. ఆయనే 

యీ మహిమగల రాజు. 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 12:41 => యెషయా ఆయన మహిమను చూచినందున ఆయననుగూరిచ్ ఈ మాటలు 

చెపెప్ను. 

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. 
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2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

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 శేర్షుఠ్డై, ఉనన్త లోక 

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరు హ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

నెహెమాయ్ 9:7 => దేవా యెహోవా, అబార్మును ఏరప్రచుకొని, కలీద్యుల ఊరు అను సథ్లము నుండి 

ఇవతలకు అతని రపిప్ంచి అతనికి అబార్హామను పేరు పెటిట్నవాడవు నీవే. 
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యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 

కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

ఆదికాండము 29:4 => యాకోబు వారిని చూచి అనన్లారా, మీరెకక్డివారని అడుగగా వారు మేము 

హారానువారమనిరి. 

ఆదికాండము 11:28 => హారాను తాను పుటిట్న దేశమందలి కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో తన 

తండిర్యైన తెరహు కంటె ముందుగా మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 15:7 => మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ దాని 

నీకిచుచ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి నినున్ ఇవతలకు తీసికొని వచిచ్న యెహోవాను నేనే 

అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 18:1 => మరియు మమేర్దగగ్రనునన్ సింధూరవనములో అబార్హాము ఎండవేళ 

గుడారపు దావ్రమందు కూరుచ్నియునన్పుప్డు యెహోవా అతనికి కనబడెను. 

ఆదికాండము 24:8 => అయితే నీ వెంట వచుచ్టకు ఆ సతరీ ఇషట్పడనియెడల ఈ పర్మాణము నుండి 

విడుదల పొందెదవు గాని నీవు నా కుమారుని అకక్డికి తీసికొని పోకూడదని అతనితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 28:10 => యాకోబు బెయేరె ష్బానుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళుల్చు 

ఆదికాండము 35:9 => యాకోబు పదద్నరామునుండి వచుచ్చుండగా దేవుడు తిరిగి అతనికి 

పర్తయ్క్షమై అతని నాశీరవ్దించెను. 

నిరగ్మకాండము 4:5 => ఆయన దానిచేత వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా 

అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు పర్తయ్క్షమాయెనని నముమ్దురనెను. 

యెహోషువ 24:3 => అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ 

కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును 

ఇచిచ్తిని. 

1 సమూయేలు 30:23 => అందుకు దావీదు వారితో ఇటల్నెను నా సహోదరులారా, యెహోవా 

మనలను కాపాడి మనమీదికి వచిచ్న యీ దండును మనకపప్గించి మనకు దయచేసిన దాని 

విషయములో మీరు ఈలాగున చేయకూడదు. 

యెషయా 33:21 => అచచ్ట యెహోవా పర్భావముగలవాడై మన పక్షముననుండును, అది 

విశాలమైన నదులును కాలువలును ఉనన్ సథ్లముగా ఉండును అందులో తెడల్ ఓడ యేదియు నడువదు 

గొపప్ ఓడ అకక్డికి రాదు.  

యెషయా 37:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారానువారు గాని 

రెజెపులు గాని తెలశాశ్రులోనుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

లూకా 12:12 => మీరేమి చెపప్వలసినదియు పరిశుదాధ్తమ్ ఆ గడియలోనే మీకు నేరుప్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

Page  of 919 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:14 => అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితో కూడ లేచి నిలిచి బిగగ్రగా 

వారితో ఇటల్నెను యూదయ మనుషుయ్లారా, యెరూషలేములో కాపురమునన్ సమసత్జనులారా, యిది 

మీకు తెలియుగాక, చెవియొగిగ్ నా మాటలు వినుడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:17 => ఇశార్యేలీయులారా, దేవునికి భయపడువారలారా, వినుడి. 

ఇశార్యేలను ఈ పర్జల దేవుడు మన పితరులను ఏరప్రచుకొని, వారు ఐగుపుత్ దేశమందు పరదేశులై 

యునన్పుప్డు ఆ పర్జలను హెచిచ్ంచి, తన భుజబలముచేత వారినకక్డనుండి తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:13 => వారు చాలించిన తరువాత యాకోబు ఇటల్నెను సహోదరులారా, 

నా మాట ఆలకించుడి. 

1 కొరిందీయులకు 2:8 => అది లోకాధికారులలో ఎవనికిని తెలియదు; అది వారికి 

తెలిసియుండినయెడల మహిమాసవ్రూపియగు పర్భువును సిలువ వేయకపోయియుందురు. 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 
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యాకోబు 2:21 => మన పితరుడైన అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇసాస్కును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 

వచనము 6 

అయితే దేవుడు అతని సంతానము అనయ్దేశమందు పరవాసులగుదురనియు, ఆ దేశసుథ్లు ననూన్రు 

సంవతస్రముల మటుట్కు వారిని దాసయ్మునకు లోపరుచుకొని బాధపెటుట్దురనియు చెపెప్ను 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

ఆదికాండము 13:14 => లోతు అబార్మును విడిచిపోయిన తరువాత యెహోవా ఇదిగో నీ కనున్లెతిత్ 

నీవు ఉనన్చోట నుండి ఉతత్రపుతటుట్ దకిష్ణపుతటుట్ తూరుప్తటుట్ పడమరతటుట్ను చూడుము; 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

Page  of 921 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

ఆదికాండము 13:16 => మరియు నీ సంతానమును భూమిమీద నుండు రేణువులవలె విసత్రింప 

చేసెదను; ఎటల్నగా ఒకడు భూమిమీద నుండు రేణువులను లెకిక్ంప గలిగినయెడల నీ సంతానమును 

కూడ లెకిక్ంపవచుచ్ను. 

ఆదికాండము 13:17 => నీవు లేచి యీ దేశము యొకక్ పొడుగున వెడలుప్న దానిలో 

సంచరించుము; అది నీకిచెచ్దనని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:7 => మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ దాని 

నీకిచుచ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి నినున్ ఇవతలకు తీసికొని వచిచ్న యెహోవాను నేనే 

అని చెపిప్నపుప్డు 

యెహోషువ 24:3 => అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ 

కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును 

ఇచిచ్తిని. 

నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

ఆదికాండము 20:13 => దేవుడు ననున్ నా తండిర్యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము పోవునటుల్ చేసినపుప్డు 

నేను ఆమెను చూచి మనము పోవు పర్తి సథ్లమందు ఇతడు నా సహోదరుడని ననున్గూరిచ్ చెపుప్ము; 

నీవు నాకు చేయవలసిన ఉపకారమిదేయని చెపిప్తిననెను. 

వచనము 7 

మరియు దేవుడు ఏ జనమునకు వారు దాసులైయుందురో ఆ జనమును నేను విమరశ్చేయుదుననియు, 

ఆ తరువాత వారు వచిచ్ ఈ చోట ననున్ సేవింతురనియు చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 11:31 => తెరహు తన కుమారుడగు అబార్మును, తన కుమారుని కుమారుడు, 

అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబార్ము భారయ్యయిన శారయి అను తన 
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కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళుళ్టకు కలీద్యుల ఊరను పటట్ణములో నుండి వారితో కూడ 

బయలుదేరి హారాను మటుట్కు వచిచ్ అకక్డ నివసించిరి. 

ఆదికాండము 11:32 => తెరహు బర్దికిన దినములు రెండువందల యైదేండుల్. తెరహు హారానులో 

మృతిబొందెను. 

ఆదికాండము 12:4 => యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో 

కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

యెషయా 41:2 => తన పర్వరత్న అంతటిలో నీతిని జరిగించువానిని తూరుప్నుండి రేపి 

పిలిచినవాడెవడు? ఆయన అతనికి జనములను అపప్గించుచునాన్డు రాజులను లోపరచుచునాన్డు 

ధూళివలె వారిని అతని ఖడగ్మునకు అపప్గించుచునాన్డు ఎగిరిపోవు పొటుట్వలె అతని వింటికి వారిని 

అపప్గించుచునాన్డు. 

యెషయా 41:9 => భూదిగంతములనుండి నేను పటుట్కొని దాని కొనలనుండి పిలుచుకొనినవాడా, 

ఆదికాండము 29:4 => యాకోబు వారిని చూచి అనన్లారా, మీరెకక్డివారని అడుగగా వారు మేము 

హారానువారమనిరి. 

ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

2 రాజులు 19:12 => నా పితరులు నిరూమ్లముచేసిన గోజానువారు గాని హారాను వారు గాని, 

రెజెపులు గాని, తెలశాశ్రులో నుండిన ఏదెనీయులు గాని తమ దేవతల సహాయమువలన 

తపిప్ంచుకొనిరా? 

యెషయా 23:13 => ఇదిగో కలీద్యుల దేశమును చూడుము వారికను జనముగా ఉండరు 

అషూష్రీయులు దానిని అడవిమృగములకు నివాసముగా చేసియునాన్రు. వారు కోటలు కటిట్ంచి దాని 

నగరులను పడగొటిట్యునాన్రు. 
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యిరిమ్యా 50:1 => బబులోనునుగూరిచ్యు కలీద్యుల దేశమునుగూరిచ్యు పర్వకత్యైన యిరీమ్యా 

దావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న వాకుక్ 

యెహెజేక్లు 23:23 => గుఱఱ్ములనెకుక్ బబులోనువారిని కలీద్యులను అధిపతులను 

పర్ధానాధికారులనందరిని అషూష్రీయులను సౌందరయ్ముగల శేర్షుఠ్లను అధిపతులను అధికారులను 

శూరులను మంతుర్లను అందరిని నీమీదికి నేను రపిప్ంచుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 27:23 => హారానువారును కనేన్వారును ఏదెను వారును షేబ వరత్కులును అషూష్రు 

వరత్కులును కిలమ్దు వరత్కులును నీతో వరత్కము చేయుదురు. 

వచనము 8 

మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ 

నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు 

పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

ఆదికాండము 23:4 => మీ మధయ్ నేను పరదేశినిగాను పరవాసినిగాను ఉనాన్ను. మృతిబొందిన నా 

భారయ్ నా కనున్లయెదుట ఉండకుండ, ఆమెను పాతిపెటుట్టకు మీతావున నా కొక శమ్శానభూమిని 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయుయ్డని అడుగగా 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 105:12 => ఆ మాట యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్ నిబంధనగాను 

సిథ్రపరచియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

హెబీర్యులకు 11:10 => ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిలిప్యు నిరామ్ణకుడునై యునాన్డో, పునాదులు 

గల ఆ పటట్ణము కొరకు అబార్హాము ఎదురుచూచుచుండెను. 

Page  of 924 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

హె బీర్ యు ల కు 1 1 : 1 5 = > వా రు ఏ దే శ ము నుం డి వ చిచ్ రో ఆ దే శ ము ను 

జాఞ్పకమందుంచుకొనన్యెడల మరల వెళుల్టకు వారికి వీలుకలిగి యుండును. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:5 => వారితో కలహపడవదుద్; ఏలయనగా ఏశావుకు సావ్సథ్య్ముగా 

శేయీరు మనెన్ము నేనిచిచ్యునాన్ను గనుక వారి భూమిలోనిది ఒక అడుగైనను మీకియయ్ను. 

ఆదికాండము 12:7 => యెహోవా అబార్మునకు పర్తయ్క్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ 

దేశమిచెచ్దనని చెపప్గా అతడు తనకు పర్తయ్క్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటెట్ను. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 15:3 => మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా 

పరివారములో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, అనగా 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 
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ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 6:7 => మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు 

ఐగుపీత్యుల బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

నిరగ్మకాండము 6:8 => నేను అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఇచెచ్దనని చెయియ్ యెతిత్ 

పర్మాణము చేసిన దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి దాని మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దను; నేను 

యెహోవానని చెపుప్మనగా  

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో చేసిన పర్మాణమునుబటిట్ నినున్ ఆ దేశములో పర్వేశపెటిట్, నీవు కటట్ని గొపప్వగు మంచి 

పురములను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:11 => నీవు నింపని మంచి దర్వయ్ములచేత నింపబడిన ఇండల్ను, నీవు 

తర్వవ్కపోయినను తర్వవ్బడిన బావులను, నీవు నాటని దార్క్షతోటలను ఒలీవల తోటలను నీకిచిచ్న 

తరువాత నీవు తిని తృపిత్పొందినపుప్డు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:9 => రెండవమారు ఆ శబద్ము ఆకాశము నుండి దేవుడు పవితర్ము 

చేసినవి నీవు నిషిదధ్మైనవిగా ఎంచవదద్ని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 105:8 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను వెయియ్ తరములవరకు అబార్హాముతో తాను చేసిన 

నింబధనను 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 15:3 => మరియు అబార్ము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానమియయ్లేదు గనుక నా 

పరివారములో ఒకడు నాకు వారసుడగునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 15:4 => యెహోవా వాకయ్ము అతనియొదద్కు వచిచ్ ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు; నీ 

గరభ్వాసమున పుటట్బోవుచునన్వాడు నీకు వారసుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 15:5 => మరియు ఆయన వెలుపలికి అతని తీసికొనివచిచ్ నీవు ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి నక్షతర్ములను లెకిక్ంచుటకు నీచేతనైతే లెకిక్ంచుమని చెపిప్ నీ సంతానము ఆలాగవునని 

చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 16:2 => కాగా శారయి ఇదిగో నేను పిలల్లు కనకుండ యెహోవా చేసియునాన్డు. నీవు 

దయచేసి నా దాసితో పొముమ్; ఒకవేళ ఆమెవలన నాకు సంతానము కలుగవచుచ్నని అబార్ముతో 

చెపెప్ను; అబార్ము శారయి మాట వినెను. 

ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 17:18 => అబార్హాము ఇషామ్యేలు నీ సనిన్ధిని బర్దుక ననుగర్హించుము అని 

దేవునితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఆదికాండము 30:25 => రాహేలు యోసేపును కనిన తరువాత యాకోబు లాబానుతో ననున్ 

పంపివేయుము; నా చోటికిని నా దేశమునకును వెళె ల్దను. 

నిరగ్మకాండము 6:4 => మరియు వారు పరవాసము చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును 

వారికిచుచ్టకు నా నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని. 

సంఖాయ్కాండము 10:29 => మోషే మామయగు మిదాయ్నీయుడైన రెవూయేలు కుమారుడగు 

హోబాబుతో మోషే యెహోవా మాకిచెచ్దనని చెపిప్న సథ్లమునకు మేము పర్యాణమై పోవుచునాన్ము; 
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మాతోకూడ రముమ్; మేము మీకు మేలు చేసెదము; యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు తాను చేయబోవు 

మేలునుగూరిచ్ వాగాద్నము చేసెననగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:19 => యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్నిబంధనగాను 

ఆయన ఆ మాటను సిథ్రపరచియునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 33:24 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలు దేశములో పాడైపోయిన ఆ యా చోటల్ను 

కాపురమునన్వారు అబార్హాము ఒంటరియై యీ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా పొందెను గదా; అనేకులమైన 

మనకును ఈ దేశము సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్బడదా అని అనుకొనుచునాన్రు. 

వచనము 9 

ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి 

తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

ఆదికాండము 15:13 => ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు 

వారికి దాసులుగా నుందురు. 

ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:40 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లో నివసించిన కాలము నాలుగు వందల 

ముపప్ది సంవతస్రములు. 

నిరగ్మకాండము 12:41 => ఆ నాలుగు వందల ముపప్ది సంవతస్రములు గడచిన తరువాత 

జరిగినదేమనగా, ఆ దినమందే యెహోవా సేనలనిన్యు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరిపోయెను. 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 
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ఆదికాండము 47:4 => మరియు వారు కనాను దేశమందు కరవు భారముగా ఉనన్ందున నీ 

దాసులకు కలిగియునన్ మందలకు మేత లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత కాలముండుటకు 

వచిచ్తివిు. కాబటిట్ గోషెను దేశములో నీ దాసులు నివసింప సెలవిమమ్ని ఫరోతో అనగా 

యెహెజేక్లు 16:4 => నీ జననవిధము చూడగా నీవు పుటిట్ననాడు నీ నాభిసూతర్ము కోయబడలేదు, 

శుభర్మగుటకు నీవు నీళల్తో కడుగబడను లేదు, వారు నీకు ఉపుప్ రాయకపోయిరి బటట్చుటట్కపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:17 => అయితే దేవుడు అబార్హామునకు అనుగర్హించిన వాగాద్నకాలము 

సమీపించినకొలది పర్జలు ఐగుపుత్లో విసాత్రముగా వృదిధ్పొందిరి. తుదకు యోసేపును ఎరుగని వేరొక 

రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను 

హెబీర్యులకు 11:9 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడును, అతనితో ఆ వాగాద్నమునకు సమాన 

వారసులైన ఇసాస్కు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అనుయ్ల దేశములో 

ఉనన్టుట్గా వాగద్తత్ దేశములో పరవాసులైరి.  

వచనము 10 

దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును 

తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

ఆదికాండము 15:14 => వారు నాలుగువందల యేండుల్ వీరిని శర్మ పెటుట్దురు; వీరు ఎవరికి 

దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీరుప్ తీరుచ్దును. తరువాత వారు మికిక్లి ఆసిత్తో బయలుదేరి 

వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 7:1 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఇదిగో నినున్ ఫరోకు దేవునిగా 

నియమించితిని; నీ అనన్ అహరోను నీకు పర్వకత్గా నుండును. 
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నిరగ్మకాండము 14:31 => యెహోవా ఐగుపీత్యులకు చేసిన గొపప్ కారయ్మును ఇశార్యేలీయులు 

చూచిరి గనుక ఆ పర్జలు యెహోవాకు భయపడి యెహోవాయందును ఆయన సేవకుడైన 

మోషేయందును నమమ్కముంచిరి. 

నెహెమాయ్ 9:9 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండి నీ మాటచొపుప్న జరిగించితివి. ఐగుపుత్లో మా 

పితరులు పొందిన శర్మను నీవు చూచితివి, ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ వారి మొఱఱ్ను నీవు వింటివి. 

నెహెమాయ్ 9:10 => ఫరోయు అతని దాసులందరును అతని దేశపు జనులందరును వారియెడల 

బహు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని నీకు తెలియగా నీవు వారియెదుట సూచక కిర్యలను 

మహతాక్రయ్ములను చూపించితివి. ఆలాగున చేయుటవలన నీవు ఈ దినమందునన్టుట్గా 

పర్సిదిధ్నొందితివి. 

నెహెమాయ్ 9:11 => మరియు నీ జనులయెదుట నీవు సముదర్మును విభాగించినందున వారు 

సముదర్ము మధయ్ పొడినేలను నడచిరి, ఒకడు లోతునీట రాయి వేసినటుల్ వారిని తరిమినవారిని 

అగాధజలములలో నీవు పడవేసితివి. 

కీరత్నలు 74:12 => పురాతనకాలము మొదలుకొని దేవుడు నా రాజైయునాన్డు దేశములో 

మహారక్షణ కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 74:13 => నీ బలముచేత సముదర్మును పాయలుగా చేసితివి జలములలో భుజంగముల 

శిరసుస్లను నీవు పగులగొటిట్తివి. 

కీరత్నలు 74:14 => మకరముయొకక్ శిరసుస్ను నీవు ముకక్లుగా గొటిట్తివి అరణయ్వాసులకు దానిని 

ఆహారముగా ఇచిచ్తివి. 

కీరత్నలు 78:43 => ఐగుపుత్లో తన సూచకకిర్యలను సోయను కేష్తర్మందు తన అదుభ్తములను 

ఆయన చూపిన దినమును వారు జఞ్పిత్కి తెచుచ్కొనలేదు. 

కీరత్నలు 78:44 => ఐగుపీత్యులు తార్గలేకుండ నైలునది కాలువలను వారి పర్వాహజలములను 

ఆయన రకత్ముగా మారెచ్ను  

కీరత్నలు 78:45 => ఆయన వారిమీదికి జోరీగలను గుంపుగా విడిచెను అవి వారిని తినివేసెను 

కపప్లను విడిచెను అవి వారిని నాశనము చేసెను. 
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కీరత్నలు 78:46 => ఆయన వారి పంటను చీడపురుగులకిచెచ్ను వారి కషట్ఫలములను 

మిడతలకపప్గించెను. 

కీరత్నలు 78:47 => వడగండల్చేత వారి దార్క్షతీగెలను హిమముచేత వారి మేడిచెటల్ను ఆయన 

పాడుచేసెను. 

కీరత్నలు 78:48 => వారి పశువులను వడగండల్ పాలుచేసెను. వారి మందలను పిడుగుల 

పాలుచేసెను. 

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 

కీరత్నలు 78:50 => తన కోపమునకు ఆయన తోర్వ చదునుచేసెను మరణమునుండి వారి 

పార్ణమును తపిప్ంపక వారి జీవమును తెగులునకు అపప్గించెను. 

కీరత్నలు 78:51 => ఐగుపుత్లోని జేయ్షుఠ్లనందరిని హాము గుడారములలోనునన్ బలపార్రంభమైన 

పర్థమసంతానమును ఆయన సంహరించెను. 

కీరత్నలు 105:27 => వారు ఐగుపీత్యుల మధయ్ను ఆయన సూచక కిర్యలను హాము దేశములో 

మహతాక్రయ్ములను జరిగించిరి 

కీరత్నలు 105:28 => ఆయన అంధకారము పంపి చీకటి కమమ్జేసెను వారు ఆయన మాటను 

ఎదిరింపలేదు. 

కీరత్నలు 105:29 => ఆయన వారి జలములను రకత్ముగా మారెచ్ను వారి చేపలను చంపెను. 

కీరత్నలు 105:30 => వారి దేశములో కపప్లు నిండెను అవి వారి రాజుల గదులలోనికి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 105:31 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా జోరీగలు పుటెట్ను వారి పార్ంతములనిన్టిలోనికి దోమలు 

వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 105:32 => ఆయన వారిమీద వడగండల్ వాన కురిపించెను. వారి దేశములో అగిన్జావ్లలు 

పుటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 105:33 => వారి దార్క్షతీగెలను వారి అంజూరపు చెటల్ను పడగొటెట్ను వారి 

పార్ంతములయందలి వృక్షములను విరుగకొటెట్ను. 
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కీరత్నలు 105:34 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా పెదద్ మిడతలును లెకక్లేని చీడపురుగులును వచెచ్ను, 

కీరత్నలు 105:35 => అవి వారిదేశపు కూరచెటల్నిన్టిని వారి భూమి పంటలను తినివేసెను. 

కీరత్నలు 105:36 => వారి దేశమందలి సమసత్ జేయ్షుఠ్లను వారి పర్థమ సంతానమును ఆయన 

హతము చేసెను. 

కీరత్నలు 135:8 => ఐగుపుత్లో మనుషుయ్ల తొలిచూలులను పశువుల తొలిచూలులను ఆయన 

హతము చేసెను. 

కీరత్నలు 135:9 => ఐగుపూత్, నీ మధయ్ను ఫరోయెదుటను అతని ఉదోయ్గసుథ్ల యెదుటను ఆయనే 

సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను జరిగించెను. 

కీరత్నలు 136:10 => ఐగుపుత్దేశపు తొలిచూలులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:11 => వారి మధయ్నుండి ఇశార్యేలీయులను ఆయన రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:12 => చేయి చాచి తన బాహుబలముచేత వారిని రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:13 => ఎఱఱ్సముదర్మును ఆయన పాయలుగా చీలెచ్ను. ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:14 => ఆయన ఇశార్యేలీయులను దాని నడుమ దాటిపోజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:15 => ఫరోను అతని సైనయ్మును ఎఱఱ్సముదర్ములో ఆయన ముంచివేసెను ఆయన 

కృప నిరంతరముండును. 

యెషయా 51 :9 => యెహోవా బాహువా , లెముమ్ లెముమ్ బలము తొడుగుకొముమ్ 

పూరవ్పుకాలములలోను పురాతన తరములలోను లేచినటుల్ లెముమ్ రాహాబును తుతుత్నియలుగా 

నరికివేసినవాడవు నీవే గదా? మకరమును పొడిచినవాడవు నీవే గదా?  
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యెషయా 51:10 => అగాధ జలములుగల సముదర్మును ఇంకిపోజేసినవాడవు నీవే గదా? 

విమోచింపబడినవారు దాటిపోవునటుల్ సముదార్గాధ సథ్లములను తోర్వగా చేసినవాడవు నీవే గదా?  

నిరగ్మకాండము 3:12 => ఆయన నిశచ్యముగా నేను నీకు తోడైయుందును, నేను నినున్ 

పంపితిననుటకు ఇది నీకు సూచన; నీవు ఆ పర్జలను ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని వచిచ్న తరువాత 

మీరు ఈ పరవ్తముమీద దేవుని సేవించెదరనెను. 

ఆదికాండము 15:13 => ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు 

వారికి దాసులుగా నుందురు. 

యెహెజేక్లు 16:4 => నీ జననవిధము చూడగా నీవు పుటిట్ననాడు నీ నాభిసూతర్ము కోయబడలేదు, 

శుభర్మగుటకు నీవు నీళల్తో కడుగబడను లేదు, వారు నీకు ఉపుప్ రాయకపోయిరి బటట్చుటట్కపోయిరి. 

వచనము 11 

తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక 

మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 17:9 => మరియు దేవుడు నీవును, నీవు మాతర్మే గాక నీ తరువాత వారి తరములలో 

నీ సంతతియు నా నిబంధనను గైకొనవలెను. 

ఆదికాండము 17:10 => నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధయ్ మీరు గైకొనవలసిన నా 

నిబంధన యేదనగా మీలో పర్తి మగవాడును సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 17:11 => మీరు మీ గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి పొందవలెను. అది నాకు నీకు 

మధయ్నునన్ నిబంధనకు సూచనగా ఉండును.  

ఆదికాండము 17:12 => ఎనిమిది దినముల వయసుస్ గలవాడు, అనగా నీ యింట పుటిట్నవాడైనను, 

నీ సంతానము కాని అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో పర్తి మగవాడు 

మీలో సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 17:13 => నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి 

పొందవలెను. అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 
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ఆదికాండము 17:14 => సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేయబడదో అటిట్వాడు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని 

అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

యోహాను 7:22 => మోషే మీకు సునన్తి సంసాక్రమును నియమించెను, ఈ సంసాక్రము 

మోషేవలన కలిగినది కాదు, పితరులవలననే కలిగినది. అయినను విశార్ంతిదినమున మీరు 

మనుషుయ్నికి సునన్తి చేయుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 4:10 => మంచిది; అది ఏ సిథ్తియందు ఎంచబడెను? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డా 

సునన్తి లేనపుప్డా? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డు కాదు సునన్తి లేనపుప్డే. 

గలతీయులకు 3:15 => సహోదరులారా, మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; మనుషుయ్డు చేసిన 

ఒడంబడికయైనను సిథ్రపడిన తరువాత ఎవడును దాని కొటిట్వేయడు, దానితో మరేమియు కలుపడు. 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

ఆదికాండము 17:12 => ఎనిమిది దినముల వయసుస్ గలవాడు, అనగా నీ యింట పుటిట్నవాడైనను, 

నీ సంతానము కాని అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో పర్తి మగవాడు 

మీలో సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 21:1 => యెహోవా తాను చెపిప్న పర్కారము శారాను దరిశ్ంచెను. యెహోవా 

తానిచిచ్న మాటచొపుప్న శారానుగూరిచ్ చేసెను. 

ఆదికాండము 21:2 => ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా 

గరభ్వతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  

ఆదికాండము 21:3 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు పుటిట్నవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన 

కుమారునికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:4 => మరియు దేవుడు అబార్హాము కాజాఞ్పించిన పర్కారము అతడు ఎనిమిది 

దినముల వాడైన ఇసాస్కు అను తన కుమారునికి సునన్తి చేసెను. 
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ఆదికాండము 25:21 => ఇసాస్కు భారయ్ గొడార్లు గనుక అతడు ఆమె విషయమై యెహోవాను 

వేడుకొనెను. యెహోవా అతని పార్రథ్న వినెను గనుక అతని భారయ్యైన రిబాక్ గరభ్వతి ఆయెను. 

ఆదికాండము 25:22 => ఆమె గరభ్ములో శిశువులు ఒకనితోనొకడు పెనుగులాడిరి గనుక ఆమె 

ఈలాగైతే నేను బర్దుకుట యెందుకని అనుకొని యీ విషయమై యెహోవాను అడుగ వెళె ల్ను. అపుప్డు 

యెహోవా ఆమెతో నిటల్నెను 

ఆదికాండము 25:23 => రెండు జనములు నీ గరభ్ములో కలవు. రెండు జనపదములు నీ 

కడుపులోనుండి పర్తేయ్కముగా వచుచ్ను. ఒక జనపదము కంటె ఒక జనపదము బలిషట్మై యుండును. 

పెదద్వాడు చినన్వానికి దాసుడగును అనెను.  

ఆదికాండము 25:24 => ఆమె పర్సూతి కావలసిన దినములు నిండినపుప్డు ఆమె గరభ్మందు 

కవలవారు ఉండిరి. 

ఆదికాండము 25:25 => మొదటివాడు ఎఱఱ్నివాడుగా బయటికివచెచ్ను. అతని ఒళల్ంతయు 

రోమవసత్రమువలె నుండెను గనుక అతనికి ఏశావు అను పేరు పెటిట్రి. 

ఆదికాండము 25:26 => తరువాత అతని సహోదరుడు బయటికి వచిచ్నపుప్డు అతని చెయియ్ ఏశావు 

మడిమెను పటుట్కొని యుండెను గనుక అతనికి యాకోబు అను పేరు పెటట్బడెను. ఆమె వారిని 

కనినపుప్డు ఇసాస్కు అరువది యేండల్వాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:34 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు కుమారులు ఏశావు 

ఇశార్యేలు. 

మతత్యి 1:2 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను 

అతని అనన్దముమ్లను కనెను; 

రోమీయులకు 9:9 => వాగాద్నరూపమైన వాకయ్మిదే మీదటికి ఈ సమయమునకు వచెచ్దను; అపుప్డు 

శారాకు కుమారుడు కలుగును. 

రోమీయులకు 9:10 => అంతేకాదు; రిబాక్ మన తండిర్యైన ఇసాస్కు అను ఒకనివలన 

గరభ్వతియైనపుప్డు, 
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రోమీయులకు 9:11 => ఏరాప్టును అనుసరించిన దేవుని సంకలప్ము, కిర్యల మూలముగా కాక 

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

రోమీయులకు 9:12 => పిలల్లింక పుటిట్ మేలైనను కీడైనను చేయకముందే పెదద్వాడు చినన్వానికి 

దాసుడగును అని ఆమెతో చెపప్బడెను. 

రోమీయులకు 9:13 => ఇందునుగూరిచ్ నేను యాకోబును పేర్మించితిని, ఏశావును దేవ్షించితిని 

అని వార్యబడియునన్ది. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 30:1 => రాహేలు తాను యాకోబునకు పిలల్లు కనక పోవుట చూచి తన అకక్యందు 

అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గరభ్ఫలము నిముమ్; లేనియెడల నేను చచెచ్దననెను. 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

ఆదికాండము 30:3 => అందుకామె నా దాసియైన బిలా హ్ ఉనన్ది గదా; ఆమెతో పొముమ్; ఆమె నా 

కొరకు పిలల్లను కనును; ఆలాగున ఆమెవలన నాకును పిలల్లు కలుగుదురని చెపిప్ 
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ఆదికాండము 30:4 => తన దాసియైన బిలా హ్ను అతనికి భారయ్గా ఇచెచ్ను. యాకోబు ఆమెతో పోగా 

ఆదికాండము 30:5 => బిలా హ్ గరభ్వతియై యాకోబునకు కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:7 => రాహేలు దాసియైన బిలా హ్ తిరిగి గరభ్వతియై యాకోబుకు రెండవ కుమారుని 

కనెను. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:10 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:11 => లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:12 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు రెండవ కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:13 => లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని 

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:14 => గోధుమల కోతకాలములో రూబేను వెళి ల్ పొలములో పుతర్దాత వృక్షపు 

పండుల్ చూచి తన తలిల్యైన లేయాకు తెచిచ్ యిచెచ్ను. అపుప్డు రాహేలు నీ కుమారుని పుతర్దాత 

వృక్షపు పండల్లో కొనిన్ నాకు దయచేయుమని లేయాతో అనగా 

ఆదికాండము 30:15 => ఆమెనా భరత్ను తీసికొంటివే అది చాలదా? ఇపుప్డు నా కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ను తీసికొందువా అని చెపెప్ను. అందుకు రాహేలు కాబటిట్ నీ కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ నిమితత్ము అతడు ఈ రాతిర్ నీతో శయనించునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:16 => సాయంకాలమందు యాకోబు పొలమునుండి వచుచ్నపుప్డు లేయా 

అతనిని ఎదురొక్నబోయి నీవు నాయొదద్కు రావలెను, నా కుమారుని పుతర్దాత వృక్షపు పండల్తో నినున్ 

కొంటినని చెపెప్ను. కాబటిట్ అతడు ఆ రాతిర్ ఆమెతో శయనించెను. 
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ఆదికాండము 30:17 => దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గరభ్వతియై యాకోబునకు 

అయిదవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:18 => లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:19 => లేయా మరల గరభ్వతియై యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:20 => అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా 

పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని 

అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 30:21 => ఆ తరువాత ఆమె కొమారెత్ను కని ఆమెకు దీనా అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:22 => దేవుడు రాహేలును జాఞ్పకము చేసికొని ఆమె మనవి విని ఆమె గరభ్ము 

తెరిచెను. 

ఆదికాండము 30:23 => అపుప్డామె గరభ్వతియై కుమారుని కనిదేవుడు నా నింద 

తొలగించెననుకొనెను. 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

ఆదికాండము 35:23 => యాకోబు కుమారులు పండెర్ండుగురు, యాకోబు జేయ్షఠ్కుమారుడగు 

రూబేను, షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను; వీరు లేయా కుమారులు. 

ఆదికాండము 35:24 => రాహేలు కుమారులు యోసేపు, బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 35:25 => రాహేలు దాసియైన బిలా హ్ కుమారులు దాను, నఫాత్లి. 

ఆదికాండము 35:26 => లేయా దాసియైన జిలాప్ కుమారులు గాదు, ఆషేరు వీరు పదద్నరాములో 

యాకోబునకు పుటిట్న కుమారులు. 
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నిరగ్మకాండము 1:1 => ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, 

రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 

నిరగ్మకాండము 1:2 => దాను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

నిరగ్మకాండము 1:3 => వీరిలో పర్తివాడును తన తన కుటుంబముతో వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:4 => యాకోబు గరభ్మున పుటిట్నవారందరు డెబబ్దిమంది.  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

హెబీర్యులకు 7:4 => ఇతడెంత ఘనుడో చూడుడి. మూలపురుషుడైన అబార్హాము అతనికి 

కొలల్గొనన్ శేర్షఠ్మైన వసుత్వులలో పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 17:10 => నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధయ్ మీరు గైకొనవలసిన నా 

నిబంధన యేదనగా మీలో పర్తి మగవాడును సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 17:11 => మీరు మీ గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి పొందవలెను. అది నాకు నీకు 

మధయ్నునన్ నిబంధనకు సూచనగా ఉండును.  

ఆదికాండము 21:2 => ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా 

గరభ్వతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  

ఆదికాండము 21:3 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు పుటిట్నవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన 

కుమారునికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:4 => మరియు దేవుడు అబార్హాము కాజాఞ్పించిన పర్కారము అతడు ఎనిమిది 

దినముల వాడైన ఇసాస్కు అను తన కుమారునికి సునన్తి చేసెను. 

ఆదికాండము 25:19 => అబార్హాము కుమారుడగు ఇసాస్కు వంశావళి యిదే. అబార్హాము 

ఇసాస్కును కనెను. 
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ఆదికాండము 35:22 => ఇశార్యేలు ఆ దేశములో నివసించుచునన్పుప్డు రూబేను వెళి ల్ తన తండిర్ 

ఉపపతిన్యైన బిలా హ్తో శయనించెను; ఆ సంగతి ఇశార్యేలునకు వినబడెను. 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

లూకా 1:59 => ఎనిమిదవ దినమున వారు ఆ శిశువుకు సునన్తి చేయవచిచ్, తండిర్ పేరును బటిట్ 

జెకరాయ్ అను పేరు వానికి పెటట్బోవుచుండగా 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 

వచనము 12 

ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కలదని యాకోబు విని, మన పితరులను అకక్డికి మొదటిసారి పంపెను. 

ఆదికాండము 37:4 => అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా 

పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 37:5 => యోసేపు ఒక కల కని తన సహోదరులతో అది తెలియచెపప్గా వారు 

అతనిమీద మరి పగపటిట్రి. 

ఆదికాండము 37:6 => అతడు వారిని చూచి నేను కనిన యీ కలను మీరు దయచేసి వినుడి. 

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

మతత్యి 27:18 => విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రు? బరబబ్నా లేక కీర్సత్నబడిన 

యేసునా? అని వారిని అడిగెను. ఏలయనగా వారు అసూయచేత ఆయనను అపప్గించిరని అతడు 

ఎరిగియుండెను 

ఆదికాండము 37:18 => అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని 

చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 37:21 => రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపించెను. 

ఆదికాండము 37:22 => ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ 

యీ గుంటలో అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:23 => యోసేపు తన సహోదరులయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు అంగీని 

అతడు తొడుగుకొనియుండిన ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని తీసివేసి, 

ఆదికాండము 37:24 => అతని పటుట్కొని ఆ గుంటలో పడదోర్సిరి. ఆ గుంట వటిట్ది అందులో నీళుల్ 

లేవు.  
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ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

ఆదికాండము 45:4 => అంతట యోసేపు నా దగగ్రకు రండని తన సహోదరులతో చెపిప్నపుప్డు 

వారు అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అపుప్డతడు ఐగుపుత్నకు వెళుల్నటుల్ మీరు అమిమ్వేసిన మీ సహోదరుడైన 

యోసేపును నేనే 

ఆదికాండము 50:15 => యోసేపు సహోదరులు తమ తండిర్ మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ 

యోసేపు మనయందు పగపటిట్ మన మతనికి చేసిన కీడంతటి చొపుప్న మనకు నిశచ్యముగా కీడు 

జరిగించుననుకొని 

ఆదికాండము 50:16 => యోసేపునకు ఈలాగు వరత్మానమంపిరి 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 
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ఆదికాండము 50:18 => మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని యెదుట సాగిలపడి ఇదిగో 

మేము నీకు దాసులమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 50:19 => యోసేపు భయపడకుడి, నేను దేవుని సాథ్నమందునాన్నా? 

ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

కీరత్నలు 105:17 => వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా 

అమమ్బడెను. 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

Page  of 944 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

ఆదికాండము 26:27 => ఇసాస్కు మీరు నామీద పగపటిట్ మీయొదద్నుండి ననున్ పంపివేసిన 

తరువాత ఎందునిమితత్ము నాయొదద్కు వచిచ్యునాన్రని వారినడుగగా 

ఆదికాండము 30:24 => మరియు ఆమె--యెహోవా మరియొక కుమారుని నాకు దయచేయును గాక 

అనుకొని అతనికి యోసేపు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

ఆదికాండము 39:1 => యాసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఫరో యొకక్ ఉదోయ్గసుథ్డును 

రాజసంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరను నొక ఐగుపీత్యుడు, అకక్డికి అతని తీసికొని వచిచ్న 

ఇషామ్యేలీయులయొదద్ నతని కొనెను. 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 
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ఆదికాండము 49:26 => నీ తండిర్ దీవెనలు నా పూరివ్కుల దీవెనలపైని చిరకాల పరవ్తములకంటె 

హెచుచ్గ పర్బలమగును. అవి యోసేపు తలమీదను తన సహోదరులనుండి వేరుపరచబడిన వాని 

నడినెతిత్మీదను ఉండును.  

నాయ్యాధిపతులు 11:7 => అందుకు యెఫాత్ మీరు నాయందు పగపటిట్ నా తండిర్ యింటనుండి 

ననున్ తోలివేసితిరే. ఇపుప్డు మీకు కలిగిన శర్మలో మీరు నాయొదద్కు రానేల? అని గిలాదు పెదద్లతో 

చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 18:12 => యెహోవా తనను విడిచి దావీదునకు తోడైయుండుట చూచి సౌలు 

దావీదునకు భయపడెను. 

2 రాజులు 18:7 => కావున యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను; తాను వెళి ల్న చోటనెలల్ అతడు 

జయము పొందెను. అతడు అషూష్రు రాజునకు సేవచేయకుండ అతనిమీద తిరుగబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు మునుపు వారిమీద 

అధికారియై యుండెను, యెహోవా అతనితోకూడ నుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => యూదా వారినందరిని బెనాయ్మీనీయులనందరిని, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ షిమోయ్ను గోతర్సాథ్నములలోనుండి వచిచ్ వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులను సమకూరెచ్ను. 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండుట చూచి ఇశార్యేలువారిలోనుండి విసాత్రమైన 

జనులు అతని పక్షము చేరిరి. 

సామెతలు 14:30 => సాతివ్కమైన మనసుస్ శరీరమునకు జీవము మతస్రము ఎముకలకు కుళుల్. 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 

యిరిమ్యా 1:8 => వారికి భయపడకుము, నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 
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హగగ్యి 2:4 => అయినను యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా జెరుబాబ్బెలూ, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్; 

పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడవైన యెహోషువా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్; 

దేశములోనునన్ సమసత్జనులారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని పని జరిగించుడి; నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; 

ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 2:52 => యేసు జాఞ్నమందును, వయసుస్నందును, దేవుని దయయందును, మనుషుయ్ల 

దయయందును వరిధ్లుల్ చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

హెబీర్యులకు 7:4 => ఇతడెంత ఘనుడో చూడుడి. మూలపురుషుడైన అబార్హాము అతనికి 

కొలల్గొనన్ శేర్షఠ్మైన వసుత్వులలో పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 
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వచనము 13 

వారు రెండవసారి వచిచ్నపుప్డు యోసేపు తన అనన్దముమ్లకు తనున్ తెలియజేసికొనెను; అపుప్డు 

యోసేపు యొకక్ వంశము ఫరోకు తెలియవచెచ్ను. 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

కీరత్నలు 22:24 => ఆయన బాధపడువాని బాధను తృణీకరింపలేదు, దాని చూచి ఆయన 

అసహయ్పడలేదు, అతనికి తన ముఖమును దాచలేదు. వాడాయనకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించెను. 

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. 

కీరత్నలు 37:40 => ఆయన భకిత్హీనులచేతిలోనుండి వారిని విడిపించి రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 40:1 => యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో కనిపెటుట్కొంటిని ఆయన నాకు చెవియొగిగ్ నా 

మొఱఱ్ ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  

కీరత్నలు 40:3 => తనకు సోత్తర్రూపమగు కొర్తత్గీతమును మన దేవుడు నా నోట నుంచెను. అనేకులు 

దాని చూచి భయభకుత్లుగలిగి యెహోవా యందు నమిమ్కయుంచెదరు.  

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 
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యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

ఆదికాండము 41:12 => అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ 

పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి 

భావమును మాకు తెలిపెను 

ఆదికాండము 41:13 => అతడు మాకు ఏయే భావము తెలిపెనో ఆ యా భావముల చొపుప్న 

జరిగెను. నా ఉదోయ్గము నాకు మరల ఇపిప్ంచి భక్షయ్కారుని వేర్లాడదీయించెనని ఫరోతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 41:14 => ఫరో యోసేపును పిలువనంపెను. కాబటిట్ చెరసాలలోనుండి అతని తవ్రగా 

రపిప్ంచిరి. అతడు కౌష్రము చేయించుకొని మంచి బటట్లు కటుట్కొని ఫరోయొదద్కు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 41:15 => ఫరో యోసేపుతో నేనొక కల కంటిని, దాని భావమును 

తెలుపగలవారెవరును లేరు. నీవు కలను వినన్యెడల దాని భావమును తెలుపగలవని నినున్గూరిచ్ 

వింటినని అతనితో చెపిప్నందుకు 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:17 => అందుకు ఫరో నా కలలో నేను ఏటియొడుడ్న నిలుచుంటిని. 

ఆదికాండము 41:18 => బలిసినవియు, చూపున కందమైనవియునైన, యేడు ఆవులు ఏటిలోనుండి 

పైకివచిచ్ జముమ్లో మేయుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:19 => మరియు నీరసమై బహు వికారరూపము కలిగి చికిక్ పోయిన మరి యేడు 

ఆవులు వాటి తరువాత పైకి వచెచ్ను. వీటి అంత వికారమైనవి ఐగుపుత్ దేశమందు ఎకక్డను నాకు 

కనబడలేదు. 
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ఆదికాండము 41:20 => చికిక్పోయి వికారముగానునన్ ఆవులు బలిసిన మొదటి యేడు ఆవులను 

తినివేసెను. 

ఆదికాండము 41:21 => అవి వాటి కడుపులో పడెను గాని అవి కడుపులో పడినటుట్ కనబడలేదు, 

మొదట ఉండినటే ల్ అవి చూపునకు వికారముగా నుండెను. అంతలో నేను మేలుకొంటిని. 

ఆదికాండము 41:22 => మరియు నా కలలో నేను చూడగా పుషిట్గల యేడు మంచి వెనున్లు 

ఒకక్దంటున పుటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:23 => మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయి యెండిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి 

తరువాత మొలిచెను. 

ఆదికాండము 41:24 => ఈ పీలవెనున్లు ఆ మంచి వెనున్లను మింగివేసెను. ఈ కలను జాఞ్నులకు 

తెలియచెపిప్తిని గాని దాని భావమును తెలుపగలవారెవరును లేరని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆదికాండము 41:26 => ఆ యేడు మంచి వెనున్లును ఏడు సంవతస్ రములు. 

ఆదికాండము 41:27 => కల ఒకక్టే. వాటి తరువాత, చికిక్పోయి వికారమై పైకివచిచ్న యేడు 

ఆవులును ఏడు సంవతస్రములు; తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయిన యేడు పీలవెనున్లు కరవుగల యేడు 

సంవతస్రములు. 

ఆదికాండము 41:28 => నేను ఫరోతో చెపుప్ మాట యిదే. దేవుడు తాను చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు 

చూపించెను. 

ఆదికాండము 41:29 => ఇదిగో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను బహు సమృదిధ్గా పంటపండు ఏడు 

సంవతస్రములు వచుచ్చునన్వి. 

ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 
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ఆదికాండము 41:31 => దాని తరువాత కలుగు కరవుచేత దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ 

తెలియబడకపోవును; ఆ కరవు మికిక్లి భారముగా నుండును. 

ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

ఆదికాండము 41:33 => కాబటిట్ ఫరో వివేక జాఞ్నములుగల ఒక మనుషుయ్ని చూచుకొని ఐగుపుత్ 

దేశముమీద అతని నియమింపవలెను. 

ఆదికాండము 41:34 => ఫరో అటుల్ చేసి యీ దేశముపైన అధిపతులను నియమించి సమృదిధ్గా 

పంటపండు ఏడు సంవతస్రములలో ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అయిదవ భాగము తీసికొనవలెను. 

ఆదికాండము 41:35 => రాబోవు ఈ మంచి సంవతస్రములలో దొరుకు ఆహారమంతయు 

సమకూరిచ్ ఆ ధానయ్ము ఫరోచేతికపప్గించి ఆ యా పటట్ణములలో ఆహారమునకై భదర్ము చేయవలెను. 

ఆదికాండము 41:36 => కరవుచేత ఈ దేశము నశించిపోకుండ ఆ ఆహారము ఐగుపుత్ దేశములో 

రాబోవు కరవు సంవతస్రములు ఏడింటికి ఈ దేశమందు సంగర్హముగా నుండునని ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:37 => ఆ మాట ఫరో దృషిట్కిని అతని సమసత్ సేవకుల దృషిట్కిని 

యుకత్మైయుండెను గనుక 

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

ఆదికాండము 41:40 => నీవు నా యింటికి అధికారివై యుండవలెను, నా పర్జలందరు నీకు 

విధేయులై యుందురు; సింహాసన విషయములో మాతర్మే నేను నీకంటె పైవాడనై యుందునని 

యోసేపుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 41:42 => మరియు ఫరో తనచేతినునన్ తన ఉంగరము తీసి యోసేపుచేతిని పెటిట్, 

సనన్పు నారబటట్లు అతనికి తొడిగించి, అతని మెడకు బంగారు గొలుసు వేసి 

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఆదికాండము 41:44 => మరియు ఫరో యోసేపుతో ఫరోను నేనే; అయినను నీ సెలవు లేక ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను ఏ మనుషుయ్డును తనచేతినైనను కాలినైనను ఎతత్కూడదని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 41:45 => మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను 

యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 41:46 => యోసేపు బయలుదేరి ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచరించెను. యోసేపు 

ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో యెదుట నిలిచినపుప్డు ముపప్ది సంవతస్రములవాడై యుండెను. అపుప్డు 

యోసేపు ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట సంచారము చేసెను. 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 44:18 => యూదా అతని సమీపించి ఏలినవాడా ఒక మనవి; ఒక మాట యేలిన 

వారితో తమ దాసుని చెపుప్కొననిముమ్; తమ కోపము తమ దాసునిమీద రవులుకొననీయకుము; 

తమరు ఫరో అంతవారు గదా 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 

ఆదికాండము 45:9 => మీరు తవ్రగా నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్ అతనితో నీ కుమారుడైన యోసేపు 

దేవుడు ననున్ ఐగుపుత్ దేశమంతటికి పర్భువుగా నియమించెను, నాయొదద్కు రముమ్, అకక్డ ఉండవదుద్; 

కీరత్నలు 105:19 => అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాకుక్ అతని 

పరిశోధించుచుండెను. 
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కీరత్నలు 105:20 => రాజు వరత్మానము పంపి అతని విడిపించెను. పర్జల నేలినవాడు అతని 

విడుదలచేసెను. 

కీరత్నలు 105:21 => ఇషట్పర్కారము అతడు తన అధిపతుల నేలుటకును తన పెదద్లకు బుదిధ్ 

చెపుప్టకును 

కీరత్నలు 105:22 => తన యింటికి యజమానునిగాను తన యావదాసిత్మీద అధికారిగాను అతని 

నియమించెను. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 3:4 => అపుప్డు దేవుని దృషిట్యందును మానవుల దృషిట్యందును నీవు దయనొంది 

మంచివాడవని అనిపించుకొందువు.  

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 41:37 => ఆ మాట ఫరో దృషిట్కిని అతని సమసత్ సేవకుల దృషిట్కిని 

యుకత్మైయుండెను గనుక 

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

ఆదికాండము 41:52 => తరువాత అతడు నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు ననున్ 

అభివృదిధ్పొందించెనని చెపిప్, రెండవవానికి ఎఫార్యిము అను పేరు పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:21 => జనులయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెదను గనుక మీరు 

వెళుల్నపుప్డు వటిట్చేతులతో వెళల్రు. 

నిరగ్మకాండము 12:36 => యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను గనుక 

వారు వారికి కావలసిన వాటిని ఇచిచ్రి. అటుల్ వారు ఐగుపీత్యులను దోచుకొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:7 => ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. 

ఐగుపుత్ దేశములో నీవు పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:24 => ఆషేరునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆషేరు తన సహోదరులకంటె 

ఎకుక్వగా ఆశీరవ్దింపబడును. అతడు తన సహోదరులకంటె కటాక్షము నొందును తన పాదములను 

తైలములో ముంచుకొనును.  

1 సమూయేలు 10:26 => సౌలును గిబియాలోని తన ఇంటికి వెళి ల్పోయెను. దేవునిచేత హృదయ 

పేర్రేపణ నొందిన శూరులు అతని వెంటవెళి ల్రి. 

1 సమూయేలు 18:5 => దావీదు సౌలు తనను పంపిన చోటల్కెలల్ను పోయి, సుబుదిధ్ గలిగి పని 

చేసికొనివచెచ్ను గనుక సౌలు యోధులమీద అతనిని నియమించెను. జనులందరి దృషిట్కిని సౌలు 

సేవకుల దృషిట్కిని దావీదు అనుకూలుడై యుండెను.  

1 రాజులు 8:50 => నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ విషయమై 

అపరాధులైరో ఆ తపుప్లను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని 

కనికరించునటుల్ వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచుము. 

1 రాజులు 11:19 => హదదు ఫరో దృషిట్కి బహు దయపొందగా తాను పెండిల్చేసికొనిన రాణియైన 

తహెప్నేసు సహోదరిని అతనికి ఇచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

2 రాజులు 18:7 => కావున యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను; తాను వెళి ల్న చోటనెలల్ అతడు 

జయము పొందెను. అతడు అషూష్రు రాజునకు సేవచేయకుండ అతనిమీద తిరుగబడెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు మునుపు వారిమీద 

అధికారియై యుండెను, యెహోవా అతనితోకూడ నుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => యూదా వారినందరిని బెనాయ్మీనీయులనందరిని, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ షిమోయ్ను గోతర్సాథ్నములలోనుండి వచిచ్ వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులను సమకూరెచ్ను. 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండుట చూచి ఇశార్యేలువారిలోనుండి విసాత్రమైన 

జనులు అతని పక్షము చేరిరి. 

నెహెమాయ్ 2:8 => పటట్ణపార్కారమునకును, మందిరముతో సంబంధించిన కోటగుమమ్ములకును, 

నేను పర్వేశింపబోవు ఇంటికిని, దూలములు మార్నులు ఇచుచ్నటుల్గా రాజుగారి అడవులను కాయు 

ఆసాపునకు ఒక తాకీదును ఇయుయ్డని అడిగితిని; ఆలాగు నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప 

చూపుచునన్ నా దేవుని కరుణాహసత్ము కొలది రాజు నా మనవి ఆలకించెను. 

ఎసేత్రు 2:9 => ఆ చినన్ది అతని దృషిట్కి ఇంపైనది గనుక ఆమె అతనివలన దయపొందెను; కాబటిట్ 

ఆమె పరిమళ కిర్యలకొరకైన వసుత్వులను ఆమెకు కావలసిన భోజనపదారథ్ములను, రాజు 

ఇంటిలోనుండి ఆమెకు ఇయయ్దగిన యేడుగురు ఆడుపిలల్లను అతడు ఆమెకు తవ్రగా ఏరప్రచి ఆమెను 

ఆమె చెలికతెత్లను అంతఃపురములో అతి శేర్షఠ్మైన సథ్లమందుంచెను. 

ఎసేత్రు 2:15 => మొరెద్కై తన కుమారెత్గా సీవ్కరించుకొనిన తన పినతండిర్యైన అబీహాయిలు 

కుమారెత్యగు ఎసేత్రు రాజునొదద్కు వెళుల్టకు వంతు వచిచ్నపుప్డు సతరీలను కాయు రాజుయొకక్ 

షండుడైన హేగే నిరణ్యించిన అలంకారముగాక ఆమె మరి ఏమియు కోరలేదు. ఎసేత్రును చూచిన 

వారందరికి ఆమెయందు దయపుటెట్ను. 

ఎసేత్రు 5:2 => రాణియైన ఎసేత్రు ఆవరణములో నిలువబడి యుండుట రాజు చూడగా ఆమెయందు 

అతనికి దయ పుటెట్ను. రాజు తనచేతిలోనుండు బంగారపు దండమును ఎసేత్రుతటుట్ చాపగా ఎసేత్రు 

దగగ్రకు వచిచ్ దండము యొకక్ కొన ముటెట్ను. 

సామెతలు 13:15 => సుబుదిధ్ దయను సంపాదించును విశావ్సఘాతకుల మారగ్ము కషట్ము. 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 
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సామెతలు 22:1 => గొపప్ ఐశవ్రయ్ముకంటె మంచి పేరును వెండి బంగారములకంటె దయయు 

కోరదగినవి. 

యిరిమ్యా 1:8 => వారికి భయపడకుము, నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 39:12 => ఈ ఆజఞ్ ఇచెచ్ను నీవు ఇతనికి హాని చేయక దగగ్రనుంచుకొని పరామరిశ్ంచి, 

ఇతడు నీతో చెపుప్నటుల్ చేయవలెను. 

దానియేలు 1:9 => దేవుడు నపుంసకుల యధిపతి దృషిట్కి దానియేలునకు కృపాకటాక్షమునొంద 

ననుగర్హించెను గనుక నపుంసకుల యధిపతి దానియేలుతో ఇటల్నెను 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

లూకా 2:52 => యేసు జాఞ్నమందును, వయసుస్నందును, దేవుని దయయందును, మనుషుయ్ల 

దయయందును వరిధ్లుల్ చుండెను. 

2 తిమోతి 2:7 => నేను చెపుప్ మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అనిన్ విషయములయందు పర్భువు 

నీకు వివేకమను గర్హించును. 

2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

వచనము 14 

యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని పిలువనంపెను; వారు 

డెబబ్దియయిదుగురు 

ఆదికాండము 41:54 => యోసేపు చెపిప్న పర్కారము ఏడు కరవు సంవతస్రములు ఆరంభమాయెను 

గాని ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆహారముండెను. 
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ఆదికాండము 41:55 => ఐగుపుత్ దేశమందంతటను కరవు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశసుథ్లు ఆహారము 

కోసము ఫరోతో మొరపెటుట్కొనిరి, అపుప్డు ఫరో మీరు యోసేపు నొదద్కు వెళి ల్ అతడు మీతో చెపుప్నటుల్ 

చేయుడని ఐగుపీత్యులందరితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:56 => కరవు ఆ దేశమందంతటను ఉండెను గనుక యోసేపు కొటల్నిన్యు 

విపిప్ంచి ఐగుపీత్యులకు ధానయ్మమమ్కము చేసెను. ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ కరవు భారముగా ఉండెను; 

ఆదికాండము 41:57 => మరియు ఆ కరవు పర్తి దేశమందు భారమైనందున సమసత్ దేశసుథ్లు 

యోసేపు నొదద్ ధానయ్ము కొనుటకు ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 43:1 => ఆ దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

ఆదికాండము 45:6 => రెండు సంవతస్రములనుండి కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను 

కోతయైనను లేని సంవతస్రములు ఇంక అయిదు వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి దేశములో 

మిముమ్ను శేషముగా నిలుపుటకును 

ఆదికాండము 45:11 => ఇకను అయిదు కరవు సంవతస్రములు వచుచ్ను గనుక నీకును నీ 

యింటివారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అకక్డ నినున్ పోషించెదననాన్డని 

చెపుప్డి. 

ఆదికాండము 47:13 => కరవు మికిక్లి భారమైనందున ఆ దేశమందంతటను ఆహారము 

లేకపోయెను. కరవువలన ఐగుపుత్ దేశమును కనాను దేశమును కీష్ణించెను. 

ఆదికాండము 47:14 => వచిచ్నవారికి ధానయ్మముమ్టవలన ఐగుపుత్ దేశములోను కనాను 

దేశములోను దొరికిన దర్వయ్మంత యోసేపు సమకూరెచ్ను. ఆ దర్వయ్మంతటిని యోసేపు ఫరో 

నగరులోనికి తెపిప్ంచెను. 
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ఆదికాండము 47:15 => ఐగుపుత్ దేశమందును కనాను దేశమందును దర్వయ్ము వయ్యమైన 

తరువాత ఐగుపీత్యులందరు యోసేపు నొదద్కు వచిచ్ మాకు ఆహారము ఇపిప్ంచుము, నీ సముఖమందు 

మేమేల చావవలెను? దర్వయ్ము వయ్యమైనది గదా అనిరి. 

కీరత్నలు 105:16 => దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు 

కొటిట్వేసెను. 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 42:5 => కరవు కనాను దేశములో ఉండెను గనుక ధానయ్ము కొనవచిచ్న వారితో 

కూడ ఇశార్యేలు కుమారులును వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 47:4 => మరియు వారు కనాను దేశమందు కరవు భారముగా ఉనన్ందున నీ 

దాసులకు కలిగియునన్ మందలకు మేత లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత కాలముండుటకు 

వచిచ్తివిు. కాబటిట్ గోషెను దేశములో నీ దాసులు నివసింప సెలవిమమ్ని ఫరోతో అనగా 

కీరత్నలు 105:23 => ఇశార్యేలు ఐగుపుత్లోనికి వచెచ్ను యాకోబు హాము దేశమందు పరదేశిగా 

నుండెను. 

వచనము 15 

యాకోబు ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను; అకక్డ అతడును మన పితరులును చనిపోయి అకక్డ నుండి 

షెకెమునకు తేబడి, 

ఆదికాండము 42:1 => ధానయ్ము ఐగుపుత్లో నునన్దని యాకోబు తెలిసికొనినపుప్డు మీరేల ఒకరి 

ముఖము ఒకరు చూచుచునాన్రని తన కుమారులతో అనెను. 

ఆదికాండము 42:2 => మరియు అతడు చూడుడి, ఐగుపుత్లో ధానయ్మునన్దని వింటిని, మనము 

చావక బర్దుకునటుల్ మీరు అకక్డికి వెళి ల్ మనకొరకు అకక్డనుండి ధానయ్ము కొనుకొక్ని రండని చెపప్గా 

ఆదికాండము 42:3 => యోసేపు పదిమంది అనన్లు ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కొనబోయిరి. 
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ఆదికాండము 42:4 => అయినను ఇతనికి హాని సంభవించునేమో అని యాకోబు యోసేపు 

తముమ్డగు బెనాయ్మీనును అతని అనన్లతో పంపినవాడు కాడు. 

ఆదికాండము 42:5 => కరవు కనాను దేశములో ఉండెను గనుక ధానయ్ము కొనవచిచ్న వారితో 

కూడ ఇశార్యేలు కుమారులును వచిచ్రి. 

ఆదికాండము 42:6 => అపుప్డు యోసేపు ఆ దేశమంతటిమీద అధికారియై యుండెను. అతడే ఆ 

దేశ పర్జలందరికిని ధానయ్మమమ్కము చేయువాడు గనుక యోసేపు సహోదరులు వచిచ్ ముఖములు 

నేలను మోపి అతనికి వందనము చేసిరి  

ఆదికాండము 42:7 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిట్ వారికి అనుయ్నివలె 

కనబడి వారితో కఠినముగా మాటలాడి మీరెకక్డనుండి వచిచ్తిరని అడిగెను. అందుకు వారు 

ఆహారము కొనుటకు కనాను దేశమునుండి వచిచ్తిమనిరి. 

ఆదికాండము 42:8 => యోసేపు తన సహోదరులను గురుతుపటెట్ను గాని వారతని గురుతు 

పటట్లేదు. 

ఆదికాండము 42:9 => యోసేపు వారినిగూరిచ్ తాను కనిన కలలు జాఞ్పకము చేసికొని మీరు 

వేగులవారు ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసికొన వచిచ్తిరని వారితోననగా 

ఆదికాండము 42:10 => వారు లేదు పర్భువా, నీ దాసులమైన మేము ఆహారము కొనుటకే 

వచిచ్తివిు; 

ఆదికాండము 42:11 => మేమందరము ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; మేము యథారథ్వంతులమే 

గాని నీ దాసులమైన మేము వేగులవారము కామని అతనితో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 42:12 => అయితే అతడు లేదు, ఈ దేశము గుటుట్ తెలిసి కొనుటకై వచిచ్తిరని 

వారితో అనెను. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషుఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 42:14 => అయితే యోసేపు మీరు వేగులవారని నేను మీతో చెపిప్నమాట నిజమే.  
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ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

ఆదికాండము 42:16 => మీ తముమ్ని తీసికొని వచుచ్టకు మీలో ఒకని పంపుడి; అయితే మీరు 

బంధింపబడియుందురు. అటుల్ మీలో సతయ్మునన్దో లేదో మీ మాటలు శోధింపబడును; లేనియెడల 

ఫరో జీవముతోడు, మీరు వేగుల వారని చెపిప్ 

ఆదికాండము 42:17 => వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

ఆదికాండము 42:18 => మూడవ దినమున యోసేపు వారిని చూచి నేను దేవునికి భయపడువాడను; 

మీరు బర్దుకునటుల్ దీని చేయుడి. 

ఆదికాండము 42:19 => మీరు యథారథ్వంతులైతిరా మీ సహోదరులలో ఒకడు ఈ చెరసాలలో 

బంధింపబడవలెను; మీరు వెళి ల్ మీ కుటుంబముల కరవు తీరుటకు ధానయ్ము తీసికొని పోవుడి. 

ఆదికాండము 42:20 => మీ తముమ్ని నాయొదద్కు తీసికొనిరండి; అటుల్ మీ మాటలు సతయ్మైనటుట్ 

కనబడును గనుక మీరు చావరని చెపెప్ను. వారటుల్ చేసిరి. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 42:23 => అయితే దివ్భాషి వారి మధయ్ నుండెను గనుక తన మాట యోసేపు 

గర్హించెనని వారు తెలిసికొనలేదు. 

ఆదికాండము 42:24 => అతడు వారియొదద్నుండి అవతలకుపోయి యేడిచ్, మరల వారియొదద్కు 

వచిచ్ వారితో మాటలాడి, వారిలో షిమోయ్నును పటుట్కొని వారి కనున్ల ఎదుట అతని బంధించెను. 

ఆదికాండము 43:2 => వారు ఐగుపుత్నుండి తెచిచ్న ధానయ్ము తినివేసిన తరువాత వారి తండిర్ మీరు 

మరల వెళి ల్ మనకొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా 
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వచనము 16 

షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

ఆదికాండము 45:1 => అపుప్డు యోసేపు తనయొదద్ నిలిచినవారందరి యెదుట తనున్ తాను 

అణచుకొనజాలక నాయొదద్నుండి పర్తి మనుషుయ్ని వెలుపలికి పంపి వేయుడని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోసేపు తన సహోదరులకు తనున్తాను తెలియచేసికొనినపుప్డుఎవరును అతనియెదద్ 

నిలిచియుండలేదు 

ఆదికాండము 45:2 => అతడు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఐగుపీత్యులును ఫరో యింటివారును వినిరి. 

ఆదికాండము 45:3 => అపుప్డు యోసేపు నేను యోసేపును; నా తండిర్ యింక బర్దికియునాన్డా అని 

అడిగినపుప్డు అతని సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి ఉతత్రము ఇయయ్లేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 45:4 => అంతట యోసేపు నా దగగ్రకు రండని తన సహోదరులతో చెపిప్నపుప్డు 

వారు అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అపుప్డతడు ఐగుపుత్నకు వెళుల్నటుల్ మీరు అమిమ్వేసిన మీ సహోదరుడైన 

యోసేపును నేనే 

ఆదికాండము 45:5 => అయినను నేనికక్డికి వచుచ్నటుల్ మీరు ననున్ అమిమ్వేసినందుకు 

దుఃఖపడకుడి; అది మీకు సంతాపము పుటిట్ంపనియయ్కుడి; పార్ణరక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు 

ముందుగా ననున్ పంపించెను 

ఆదికాండము 45:6 => రెండు సంవతస్రములనుండి కరవు దేశములో నునన్ది. సేదయ్మైనను 

కోతయైనను లేని సంవతస్రములు ఇంక అయిదు వచుచ్ను. మిముమ్ను ఆశచ్రయ్ముగ రకిష్ంచి దేశములో 

మిముమ్ను శేషముగా నిలుపుటకును 

ఆదికాండము 45:7 => పార్ణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్ పంపించెను. 

ఆదికాండము 45:8 => కాబటిట్ దేవుడే గాని మీరు ననిన్కక్డికి పంపలేదు. ఆయన ననున్ ఫరోకు 

తండిర్గాను అతని యింటివారికందరికి పర్భువుగాను ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద ఏలికగాను 

నియమించెను. 
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ఆదికాండము 45:9 => మీరు తవ్రగా నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్ అతనితో నీ కుమారుడైన యోసేపు 

దేవుడు ననున్ ఐగుపుత్ దేశమంతటికి పర్భువుగా నియమించెను, నాయొదద్కు రముమ్, అకక్డ ఉండవదుద్; 

ఆదికాండము 45:10 => నీవు గోషెను దేశమందు నివసించెదవు, అపుప్డు నీవును నీ పిలల్లును నీ 

పిలల్ల పిలల్లును నీ గొఱఱ్ల మందలును నీ పశువులును నీకు కలిగినది యావతుత్ను నాకు సమీపముగా 

నుండును. 

ఆదికాండము 45:11 => ఇకను అయిదు కరవు సంవతస్రములు వచుచ్ను గనుక నీకును నీ 

యింటివారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అకక్డ నినున్ పోషించెదననాన్డని 

చెపుప్డి. 

ఆదికాండము 45:12 => ఇదిగో మీతో మాటలాడుచునన్ది నా నోరే అని మీ కనున్లును నా 

తముమ్డైన బెనాయ్మీను కనున్లును చూచుచునన్వి. 

ఆదికాండము 45:13 => ఐగుపుత్లో నాకు కలిగిన సమసత్ ఘనతను, మీరు చూచినది యావతుత్ నా 

తండిర్కి తెలియచేసి తవ్రగా నా తండిర్ని ఇకక్డికి తీసికొనిరండని తన సహోదరులతో చెపిప్ 

ఆదికాండము 45:14 => తన తముమ్ డైన బెనాయ్మీను మెడమీద పడి యేడెచ్ను; బెనాయ్మీను అతని 

మెడమీదపడి యేడెచ్ను. 

ఆదికాండము 45:15 => అతడు తన సహోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్కొని వారిమీద పడి యేడిచ్న 

తరువాత అతని సహోదరులు అతనితో మాటలాడిరి. 

ఆదికాండము 45:16 => యోసేపు యొకక్ సహోదరులు వచిచ్న వరత్మానము ఫరో యింటిలో 

వినబడెను. అది ఫరోకును అతని సేవకులకును ఇషట్ముగా నుండెను. 

ఆదికాండము 45:17 => అపుప్డు ఫరో యోసేపుతో ఇటల్నెను నీవు నీ సహోదరులను చూచి 

మీరీలాగు చేయుడి, మీ పశువులమీద బరువులు కటిట్ కనాను దేశమునకు వెళి ల్ 

ఆదికాండము 45:18 => మీ తండిర్ని మీ యింటివారిని వెంటబెటుట్కొని నాయొదద్కు రండి; ఐగుపుత్ 

దేశమందలి మంచి వసుత్వులను మీకెచెచ్దను, ఈ దేశముయొకక్ సారమును మీరు అనుభవించెదరు. 
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ఆదికాండము 46:31 => యోసేపు తన సహోదరులను తన తండిర్ కుటుంబపు వారిని చూచి నేను 

వెళి ల్ యిది ఫరోకు తెలియచేసి, కనానుదేశములో ఉండిన నా సహోదరులును నా తండిర్ కుటుంబపు 

వారును నాయొదద్కు వచిచ్రి; 

ఆదికాండము 46:32 => ఆ మనుషుయ్లు పశువులు గలవారు, వారు గొఱఱ్ల కాపరులు. వారు తమ 

గొఱఱ్లను పశువులను తమకు కలిగినదంతయు తీసికొనివచిచ్రని అతనితో చెపెప్దను. 

ఆదికాండము 46:33 => గొఱఱ్ల కాపరియైన పర్తివాడు ఐగుపీత్యులకు హేయుడు గనుక ఫరో 

మిముమ్ను పిలిపించి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినయెడల 

ఆదికాండము 46:34 => మీరు గోషెను దేశమందు కాపురముండునటుల్ మా చినన్తనమునుండి 

ఇదివరకు నీ దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును పశువులు గలవారమై యునాన్మని 

ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను.  

ఆదికాండము 47:1 => యోసేపు వెళి ల్ ఫరోను చూచి నా తండిర్యు నా సహోదరులును వారి గొఱఱ్ల 

మందలతోను వారి పశువులతోను వారికి కలిగినదంతటితోను కనాను దేశము నుండి వచిచ్ గోషెనులో 

నునాన్రని తెలియచేసి 

ఆదికాండము 47:2 => తన సహోదరులందరిలో అయిదుగురిని వెంటబెటుట్కొని పోయి వారిని ఫరో 

సమక్షమందు ఉంచెను. 

ఆదికాండము 47:3 => ఫరో అతని సహోదరులను చూచి మీ వృతిత్ యేమిటని అడిగినపుప్డు వారునీ 

దాసులమైన మేమును మా పూరివ్కులును గొఱఱ్ల కాపరులమని ఫరోతో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 47:4 => మరియు వారు కనాను దేశమందు కరవు భారముగా ఉనన్ందున నీ 

దాసులకు కలిగియునన్ మందలకు మేత లేదు గనుక ఈ దేశములో కొంత కాలముండుటకు 

వచిచ్తివిు. కాబటిట్ గోషెను దేశములో నీ దాసులు నివసింప సెలవిమమ్ని ఫరోతో అనగా 

ఆదికాండము 47:5 => ఫరో యోసేపును చూచి నీ తండిర్యు నీ సహోదరులును నీయొదద్కు 

వచిచ్యునాన్రు. 

ఆదికాండము 47:6 => ఐగుపుత్ దేశము నీ యెదుట ఉనన్ది, ఈ దేశములోని మంచి పర్దేశమందు నీ 

తండిర్ని నీ సహోదరులను నివసింప చేయుము, గోషెను దేశములో వారు నివసింపవచుచ్ను, వారిలో 
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ఎవరైన పర్జఞ్గలవారని నీకు తోచినయెడల నా మందలమీద వారిని అధిపతులగా నియమించుమని 

చెపెప్ను 

ఆదికాండము 47:7 => మరియు యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును లోపలికి తీసికొని వచిచ్ 

ఫరో సమక్షమందు అతని నుంచగా యాకోబు ఫరోను దీవించెను. 

ఆదికాండము 47:8 => ఫరో నీవు జీవించిన సంవతస్రములెనిన్ అని యాకోబు నడిగినందుకు 

ఆదికాండము 47:9 => యాకోబు నేను యాతర్చేసిన సంవతస్రములు నూట ముపప్ది, నేను 

జీవించిన సంవతస్రములు కొంచెము గాను దుఃఖసహితమైనవిగా ఉనన్వి. అవి నా పితరులు 

యాతర్చేసిన దినములలో వారు జీవించిన సంవతస్రములనిన్ కాలేదని ఫరోతో చెపిప్ 

ఆదికాండము 47:10 => ఫరోను దీవించి ఫరో యెదుటనుండి వెళి ల్పోయెను. 

ఆదికాండము 45:3 => అపుప్డు యోసేపు నేను యోసేపును; నా తండిర్ యింక బర్దికియునాన్డా అని 

అడిగినపుప్డు అతని సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి ఉతత్రము ఇయయ్లేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 47:2 => తన సహోదరులందరిలో అయిదుగురిని వెంటబెటుట్కొని పోయి వారిని ఫరో 

సమక్షమందు ఉంచెను. 

వచనము 17 

అయితే దేవుడు అబార్హామునకు అనుగర్హించిన వాగాద్నకాలము సమీపించినకొలది పర్జలు ఐగుపుత్లో 

విసాత్రముగా వృదిధ్పొందిరి. తుదకు యోసేపును ఎరుగని వేరొక రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను 

ఆదికాండము 45:9 => మీరు తవ్రగా నా తండిర్యొదద్కు వెళి ల్ అతనితో నీ కుమారుడైన యోసేపు 

దేవుడు ననున్ ఐగుపుత్ దేశమంతటికి పర్భువుగా నియమించెను, నాయొదద్కు రముమ్, అకక్డ ఉండవదుద్; 

ఆదికాండము 45:10 => నీవు గోషెను దేశమందు నివసించెదవు, అపుప్డు నీవును నీ పిలల్లును నీ 

పిలల్ల పిలల్లును నీ గొఱఱ్ల మందలును నీ పశువులును నీకు కలిగినది యావతుత్ను నాకు సమీపముగా 

నుండును. 
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ఆదికాండము 45:11 => ఇకను అయిదు కరవు సంవతస్రములు వచుచ్ను గనుక నీకును నీ 

యింటివారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అకక్డ నినున్ పోషించెదననాన్డని 

చెపుప్డి. 

కీరత్నలు 105:23 => ఇశార్యేలు ఐగుపుత్లోనికి వచెచ్ను యాకోబు హాము దేశమందు పరదేశిగా 

నుండెను. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

ఆదికాండము 46:26 => యాకోబు కోడండర్ను వినాయించి అతని గరభ్వాసమున పుటిట్ యాకోబుతో 

ఐగుపుత్నకు వచిచ్న వారందరు అరువది ఆరుగురు. 

ఆదికాండము 46:27 => ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్నకు వచిచ్న 

యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబబ్ది మంది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:22 => నీ పితరులు డెబబ్దిమందియై ఐగుపుత్నకు వెళి ల్రి. ఇపుప్డు నీ 

దేవుడైన యెహోవా ఆకాశనక్షతర్ములవలె నినున్ విసత్రింపజేసియునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => పెరెసు కుమారులు హెసోర్ను హామూలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

ఆదికాండము 26:27 => ఇసాస్కు మీరు నామీద పగపటిట్ మీయొదద్నుండి ననున్ పంపివేసిన 

తరువాత ఎందునిమితత్ము నాయొదద్కు వచిచ్యునాన్రని వారినడుగగా 

ఆదికాండము 45:13 => ఐగుపుత్లో నాకు కలిగిన సమసత్ ఘనతను, మీరు చూచినది యావతుత్ నా 

తండిర్కి తెలియచేసి తవ్రగా నా తండిర్ని ఇకక్డికి తీసికొనిరండని తన సహోదరులతో చెపిప్ 

నిరగ్మకాండము 1:6 => యోసేపును అతని అనన్దముమ్లందరును ఆ తరము వారందరును 

చనిపోయిరి. 

Page  of 965 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెషయా 52:4 => దేవుడైన యెహోవా అనుకొనుచునన్దేమనగా తాతాక్ల నివాసము చేయుటకై 

పూరవ్కాలమున నా జనులు ఐగుపుత్నకు పోయిరి. మరియు అషూష్రు నిరిన్మితత్ముగా వారిని 

బాధపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:37 => ఓడలో ఉనన్ మేమందరము రెండువందల డెబబ్ది ఆరుగురము. 

వచనము 18 

ఇతడు మన వంశసుథ్లయెడల కపటముగా పర్వరిత్ంచి 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

ఆదికాండము 46:4 => నేను ఐగుపుత్నకు నీతోగూడ వచెచ్దను, అంతేకాదు నేను నిశచ్యముగా 

నినున్ తిరిగి తీసికొని వచెచ్దను, యోసేపు నీ కనున్లమీద తన చెయియ్ యుంచునని సెలవియయ్గా 

ఆదికాండము 46:5 => యాకోబు లేచి బెయేరె ష్బా నుండి వెళె ల్ను. ఫరో అతని నెకిక్ంచి తీసికొని 

వచుచ్టకు పంపిన బండల్మీద ఇశార్యేలు కుమారులు తమ తండిర్యైన యాకోబును తమ పిలల్లను 

తమ భారయ్లను ఎకిక్ంచిరి. 

ఆదికాండము 46:6 => వారు, అనగా యాకోబును అతని యావతుత్ సంతానమును, తమ 

పశువులను తాము కనానులో సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను తీసికొని ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి.  

ఆదికాండము 46:7 => అతడు తన కుమారులను తన కుమారుల కుమారులను తన కుమారెత్లను 

తన కుమారుల కుమారెత్లను తన యావతుత్ సంతానమును ఐగుపుత్నకు తనతోకూడ తీసికొనివచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 20:15 => మా పితరులు ఐగుపుత్నకు వెళి ల్రి; మేము చాలా దినములు ఐగుపుత్లో 

నివసించితివిు; ఐగుపీత్యులు మముమ్ను మా పితరులను శర్మపెటిట్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:22 => నీ పితరులు డెబబ్దిమందియై ఐగుపుత్నకు వెళి ల్రి. ఇపుప్డు నీ 

దేవుడైన యెహోవా ఆకాశనక్షతర్ములవలె నినున్ విసత్రింపజేసియునాన్డు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 26:5 => నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు 

ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను. కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు 

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను. 

యెహోషువ 24:4 => ఇసాస్కునకు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచిచ్తిని. శేయీరు మనయ్ములను 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వాటిని ఏశావు కిచిచ్తిని. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్లోనికి 

దిగిపోయిరి. 

ఆదికాండము 49:33 => యాకోబు తన కుమారుల కాజాఞ్పించుట చాలించి మంచముమీద తన 

కాళుల్ ముడుచుకొని పార్ణము విడిచి తన సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 1:6 => యోసేపును అతని అనన్దముమ్లందరును ఆ తరము వారందరును 

చనిపోయిరి. 

హెబీర్యులకు 11:21 => విశావ్సమునుబటిట్ యాకోబు అవసానకాలమందు యోసేపు కుమారులలో 

ఒకొక్కక్ని ఆశీరవ్దించి తనచేతికఱఱ్ మొదలుమీద ఆనుకొని దేవునికి నమసాక్రము చేసెను. 

హెబీర్యులకు 11:22 => యోసేపు తనకు అవసానకాలము సమీపించినపప్డు విశావ్సమునుబటిట్ 

ఇశార్యేలు కుమారుల నిరగ్మనమునుగూరిచ్ పర్శంసించి తన శలయ్ములనుగూరిచ్ వారికి ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 46:5 => యాకోబు లేచి బెయేరె ష్బా నుండి వెళె ల్ను. ఫరో అతని నెకిక్ంచి తీసికొని 

వచుచ్టకు పంపిన బండల్మీద ఇశార్యేలు కుమారులు తమ తండిర్యైన యాకోబును తమ పిలల్లను 

తమ భారయ్లను ఎకిక్ంచిరి. 

ఆదికాండము 46:6 => వారు, అనగా యాకోబును అతని యావతుత్ సంతానమును, తమ 

పశువులను తాము కనానులో సంపాదించిన సంపద యావతుత్ను తీసికొని ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి.  

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 
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1 సమూయేలు 12:8 => యాకోబు ఐగుపుత్నకు వచిచ్న పిమమ్ట మీ పితరులు యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన మోషే అహరోనులను పంపినందున వారు మీ పితరులను ఐగుపుత్లోనుండి 

తోడుకొని వచిచ్ యీ సథ్లమందు నివసింపజేసిరి. 

యెషయా 52:4 => దేవుడైన యెహోవా అనుకొనుచునన్దేమనగా తాతాక్ల నివాసము చేయుటకై 

పూరవ్కాలమున నా జనులు ఐగుపుత్నకు పోయిరి. మరియు అషూష్రు నిరిన్మితత్ముగా వారిని 

బాధపరచెను. 

వచనము 19 

తమ శిశువులు బర్దుకకుండ వారిని బయట పారవేయవలెనని మన పితరులను బాధ పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 23:16 => అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు 

వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి 

అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 33:19 => మరియు అతడు తన గుడారములు వేసిన పొలము యొకక్ భాగమును 

షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ నూరు వరహాలకు కొని 

నిరగ్మకాండము 13:19 => మరియు మోషే యోసేపు ఎముకలను తీసికొనివచెచ్ను. అతడు దేవుడు 

నిశచ్యముగా దరశ్నమిచుచ్ను; అపుప్డు మీరు నా ఎముకలను ఇకక్డనుండి తీసికొనిపోవలెనని 

ఇశార్యేలీయులచేత రూఢిగా పర్మాణము చేయించుకొని యుండెను. 

యెహోషువ 24:32 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి తెచిచ్న యోసేపు ఎముకలను షెకెములో, 

అనగా యాకోబు నూరు వరహాలకు షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ కొనిన చేని 

భాగములో వారు పాతిపెటిట్రి. అవి యోసేపు పుతుర్లకు ఒక సావ్సథ్య్ముగా ఉండెను. 

ఆదికాండము 33:9 => అపుప్డు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది, నీది నీవే 

ఉంచుకొమమ్ని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

ఆదికాండము 33:11 => నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  

ఆదికాండము 33:12 => మనము వెళుల్దము; నేను నీకు ముందుగా సాగిపోవుదునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 33:13 => అతడు నాయొదద్ నునన్ పిలల్లు పసిపిలల్లనియు, గొఱఱ్లు మేకలు పశువులు 

పాలిచుచ్నవి అనియు నా పర్భువుకు తెలియును. ఒకక్దినమే వాటిని వడిగా తోలినయెడల ఈ మంద 

అంతయు చచుచ్ను. 

ఆదికాండము 33:14 => నా పర్భువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుగా వెళల్వలెను. నేను నా 

పర్భువు నొదద్కు శేయీరునకు వచుచ్వరకు, నా ముందరనునన్ మందలు నడువగలిగిన కొలదిని ఈ 

పిలల్లు నడువగలిగిన కొలదిని వాటిని మెలల్గా నడిపించుకొని వచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:15 => అపుప్డు ఏశావు నీకిషట్మైనయెడల నాయొదద్నునన్ యీ జనులలో కొందరిని 

నీయొదద్ విడిచిపెటుట్దునని చెపప్గా అతడు అదియేల? నా పర్భువు కటాక్షము నామీద నుండనిమమ్నెను. 

ఆదికాండము 33:16 => ఆ దినమున ఏశావు తన తోర్వను శేయీరునకు తిరిగిపోయెను. 

ఆదికాండము 33:17 => అపుప్డు యాకోబు సుకోక్తుకు పర్యాణమైపోయి తనకొక యిలుల్ 

కటిట్ంచుకొని తన పశువులకు పాకలు వేయించెను. అందుచేత ఆ చోటికి సుకోక్తు అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 33:18 => అటుల్ యాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత కనాను 

దేశములోనునన్ షెకెమను ఊరికి సురకిష్తముగా వచిచ్ ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను. 

ఆదికాండము 33:19 => మరియు అతడు తన గుడారములు వేసిన పొలము యొకక్ భాగమును 

షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ నూరు వరహాలకు కొని 
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ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:19 => అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 49:29 => తరువాత అతడు వారి కాజాఞ్పించుచు ఇటల్నెను నేను నా సవ్జనులయొదద్కు 

చేరచ్బడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 49:30 => హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను భూమియందునన్ గుహలో నా తండుర్లయొదద్ ననున్ 

పాతిపెటుట్డి. ఆ గుహ కనాను దేశమందలి మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా పొలములో ఉనన్ది. 

అబార్హాము దానిని ఆ పొలమును హితీత్యుడగు ఎఫోర్నుయొదద్ శమ్శానభూమి కొరకు సావ్సథ్య్ముగా 

కొనెను. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 49:32 => ఆ పొలమును అందులోనునన్ గుహయు హేతుకుమారులయొదద్ 

కొనబడినదనెను. 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 34:3 => అతని మనసుస్ యాకోబు కుమారెత్యైన దీనామీదనే ఉండెను; అతడు ఆ 

చినన్దాని పేర్మించి ఆమెతో పీర్తిగా మాటలాడి 

ఆదికాండము 34:4 => ఈ చినన్దాని నాకు పెండిల్చేయుమని తన తండిర్యైన హమోరును అడిగెను. 

ఆదికాండము 34:5 => తన కుమారెత్ను అతడు చెరిపెనని యాకోబు విని, తన కుమారులు 

పశువులతో పొలములలో నుండినందున వారు వచుచ్వరకు ఊరకుండెను. 

ఆదికాండము 34:6 => షెకెము తండిర్యగు హమోరు యాకోబుతో మాటలాడుటకు అతనియొదద్కు 

వచెచ్ను. 

Page  of 970 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

ఆదికాండము 34:7 => యాకోబు కుమారులు ఆ సంగతి విని పొలములోనుండి వచిచ్రి. అతడు 

యాకోబు కుమారెత్తో శయనించి ఇశార్యేలు జనములో అవమానకరమైన కారయ్ము చేసెను; అది 

చేయరాని పని గనుక ఆ మనుషుయ్లు సంతాపము పొందిరి, వారికి మిగుల కోపము వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 34:8 => అపుప్డు హమోరు వారితో షెకెము అను నా కుమారుని మనసుస్ మీ 

కుమారెత్మీదనే ఉనన్ది; దయచేసి ఆమెను అతనికిచిచ్ పెండిల్చేయుడి. 

ఆదికాండము 34:9 => మీ పిలల్లను మాకిచిచ్ మా పిలల్లను మీరు పుచుచ్కొని మాతో వియయ్మంది 

మామధయ్ నివసించుడి. 

ఆదికాండము 34:10 => ఈ దేశము మీ యెదుట ఉనన్ది; ఇందులో మీరు నివసించి వాయ్పారము 

చేసి ఆసిత్ సంపాదించుకొనుడని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 34:11 => మరియు షెకెము మీ కటాక్షము నామీద రానీయుడి; మీరేమి అడుగుదురో 

అది యిచెచ్దను. 

ఆదికాండము 34:12 => ఓలియు కటన్మును ఎంతైనను అడుగుడి; మీరు అడిగినంత యిచెచ్దను; 

మీరు ఆ చినన్దాని నాకు ఇయుయ్డని ఆమె తండిర్తోను ఆమె సహోదరులతోను చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

ఆదికాండము 34:14 => మేము ఈ కారయ్ము చేయలేము, సునన్తి చేయించుకొనని వానికి మా 

సహోదరిని ఇయయ్లేము, అది మాకు అవమానమగును. 

ఆదికాండము 34:15 => మీలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి పొంది మావలె నుండినయెడల సరి; 

ఆదికాండము 34:16 => ఆ పక్షమందు మీ మాట కొపుప్కొని, మా పిలల్లను మీకిచిచ్ మీ పిలల్లను 

మేము పుచుచ్కొని, మీమధయ్ నివసించెదము, అపుప్డు మనము ఏకజనమగుదుము. 

ఆదికాండము 34:17 => మీరు మా మాట విని సునన్తి పొందనియెడల మా పిలల్ను 

తీసికొనిపోవుదుమని చెపప్గా 

ఆదికాండము 34:18 => వారి మాటలు హమోరుకును హమోరు కుమారుడైన షెకెముకును 

ఇషట్ముగా నుండెను. 
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ఆదికాండము 34:19 => ఆ చినన్వాడు యాకోబు కుమారెత్ యందు పీర్తిగలవాడు గనుక అతడు ఆ 

కారయ్ము చేయుటకు తడవు చేయలేదు. అతడు తన తండిర్ యింటి వారందరిలో ఘనుడు 

ఆదికాండము 34:20 => హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును తమ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్ 

తమ ఊరి జనులతో మాటలాడుచు 

ఆదికాండము 34:21 => ఈ మనుషుయ్లు మనతో సమాధానముగా నునాన్రు గనుక వారిని ఈ 

దేశమందు ఉండనిచిచ్ యిందులో వాయ్పారము చేయనియుయ్డి; ఈ భూమి వారికిని చాలినంత 

విశాలమైయునన్ది గదా, మనము వారి పిలల్లను పెండిల్ చేసికొని మన పిలల్లను వారికి ఇతత్ము 

ఆదికాండము 34:22 => అయితే ఒకటి, ఆ మనుషుయ్లు సునన్తి పొందునటుల్ మనలో పర్తి 

పురుషుడు సునన్తి పొందినయెడలనే మన మాటకు వారు ఒపుప్కొని మనలో నివసించి యేక 

జనముగా నుందురు. 

ఆదికాండము 34:23 => వారి మందలు వారి ఆసిత్ వారి పశువులనిన్యు మనవగును గదా; 

ఎటల్యినను మనము వారి మాటకు ఒపుప్కొందము, అపుప్డు వారు మనలో నివసించెదరనగా 

ఆదికాండము 34:24 => హమోరును అతని కుమారుడగు షెకెమును చెపిప్న మాట అతని ఊరి 

గవినిదావ్రా వెళుల్వారందరు వినిరి. అపుప్డతని ఊరి గవినిదావ్రా వెళుల్ వారిలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి 

పొందెను. 

ఆదికాండము 34:25 => మూడవ దినమున వారు బాధపడుచుండగా యాకోబు కుమారులలో 

నిదద్రు, అనగా దీనా సహోదరులైన షిమోయ్నును లేవియు, తమ కతుత్లుచేతపటుట్కొని యెవరికి 

తెలియకుండ ఆ ఊరిమీద పడి పర్తి పురుషుని చంపిరి. 

ఆదికాండము 34:26 => వారు హమోరును అతని కుమారుడైన షెకెమును కతిత్వాత చంపి షెకెము 

ఇంటనుండి దీనాను తీసికొని వెళి ల్పోయిరి 

ఆదికాండము 34:27 => తమ సహోదరిని చెరిపినందున యాకోబు కుమారులు చంపబడినవారు 

ఉనన్చోటికి వచిచ్ ఆ ఊరు దోచుకొని 

ఆదికాండము 34:28 => వారి గొఱఱ్లను పశువులను గాడిదలను ఊరిలోనిదేమి పొలములోనిదేమి 
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ఆదికాండము 34:29 => వారి ధనము యావతుత్ను తీసికొని, వారి పిలల్లనందరిని వారి సతరీలను 

చెరపటిట్, యిండల్లో నునన్దంతయు దోచుకొనిరి. 

ఆదికాండము 34:30 => అపుప్డు యాకోబు షిమోయ్నును లేవీని చూచి మీరు ననున్ బాధపెటిట్ యీ 

దేశ నివాసులైన కనానీయులలోను పెరిజీజ్యులలోను అసహుయ్నిగా చేసితిరి; నా జనసంఖయ్ కొంచెమే; 

వారు నామీదికి గుంపుగా వచిచ్ ననున్ చంపెదరు. నేనును నా యింటివారును నాశనమగుదుమని 

చెపెప్ను 

ఆదికాండము 34:31 => అందుకు వారు వేశయ్యెడల జరిగించినటుల్ మా సహోదరియెడల పర్వరిత్ంప 

వచుచ్నా అనిరి. 

ఆదికాండము 12:6 => అపుప్డు అబార్ము షెకెము నందలి యొక సథ్లముదాక ఆ దేశ సంచారము 

చేసి మోరే దగగ్ర నునన్ సింధూరవృక్షము నొదద్కు చేరెను. అపుప్డు కనానీయులు ఆ దేశములో 

నివసించిరి. 

ఆదికాండము 23:17 => ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, 

అనగా ఆ పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము 

చెటల్నిన్యు, 

ఆదికాండము 33:18 => అటుల్ యాకోబు పదద్నరాములో నుండి వచిచ్న తరువాత కనాను 

దేశములోనునన్ షెకెమను ఊరికి సురకిష్తముగా వచిచ్ ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను. 

ఆదికాండము 47:29 => ఇశార్యేలు చావవలసిన దినములు సమీపించినపుప్డు అతడు తన 

కుమారుడైన యోసేపును పిలిపించి నాయెడల నీకు కటాక్షమునన్యెడల దయచేసి నీ చెయియ్ 

నాతొడకిర్ంద ఉంచి నాయెడల దయను నమమ్కమును కనుపరచుము; ఎటల్నగా ననున్ ఐగుపుత్లో 

పాతిపెటట్కుము. 

ఆదికాండము 49:31 => అకక్డనే వారు అబార్హామును అతని భారయ్యైన శారాను పాతిపెటిట్రి; 

అకక్డనే ఇసాస్కును అతని భారయ్యైన రిబాక్ను పాతి పెటిట్రి; అకక్డనే నేను లేయాను పాతిపెటిట్తిని. 

ఆదికాండము 50:12 => అతని కుమారులు తన విషయమై అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 
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ఆదికాండము 50:25 => మరియు యోసేపు దేవుడు నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచుచ్ను; 

అపుప్డు మీరు నా యెముకలను ఇకక్డనుండి తీసికొని పోవలెనని చెపిప్ ఇశార్యేలు కుమారులచేత 

పర్మాణము చేయించుకొనెను. 

1 రాజులు 12:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకు ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు రాగా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 

హెబీర్యులకు 11:22 => యోసేపు తనకు అవసానకాలము సమీపించినపప్డు విశావ్సమునుబటిట్ 

ఇశార్యేలు కుమారుల నిరగ్మనమునుగూరిచ్ పర్శంసించి తన శలయ్ములనుగూరిచ్ వారికి ఆజాఞ్పించెను. 

వచనము 20 

ఆ కాలమందు మోషే పుటెట్ను. అతడు దివయ్సుందరుడై తన తండిర్ యింట మూడు నెలలు పెంచబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:6 => అయితే దేవుడు అతని సంతానము అనయ్దేశమందు 

పరవాసులగుదురనియు, ఆ దేశసుథ్లు ననూన్రు సంవతస్రముల మటుట్కు వారిని దాసయ్మునకు 

లోపరుచుకొని బాధపెటుట్దురనియు చెపెప్ను 

ఆదికాండము 15:13 => ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు 

వారికి దాసులుగా నుందురు. 

ఆదికాండము 15:14 => వారు నాలుగువందల యేండుల్ వీరిని శర్మ పెటుట్దురు; వీరు ఎవరికి 

దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీరుప్ తీరుచ్దును. తరువాత వారు మికిక్లి ఆసిత్తో బయలుదేరి 

వచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 

2 పేతురు 3:8 => పిర్యులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా పర్భువు దృషిట్కి ఒక దినము 

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:17 => ఇశార్యేలీయులారా, దేవునికి భయపడువారలారా, వినుడి. 

ఇశార్యేలను ఈ పర్జల దేవుడు మన పితరులను ఏరప్రచుకొని, వారు ఐగుపుత్ దేశమందు పరదేశులై 

యునన్పుప్డు ఆ పర్జలను హెచిచ్ంచి, తన భుజబలముచేత వారినకక్డనుండి తీసికొనివచిచ్ 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 1:8 => అపుప్డు యోసేపును ఎరుగని కొర్తత్రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను. 

నిరగ్మకాండము 1:9 => అతడు తన జనులతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలు సంతతియైన యీ 

జనము మనకంటె విసాత్రముగాను బలిషఠ్ముగాను ఉనన్ది. 

నిరగ్మకాండము 1:10 => వారు విసత్రింపకుండునటుల్ మనము వారియెడల యుకిత్గా జరిగించుదము 

రండి; లేనియెడల యుదధ్ము కలుగునపుప్డు కూడ మన శతుర్వులతో చేరి మనకు విరోధముగా 

యుదధ్ముచేసి యీ దేశములోనుండి, వెళి ల్పోదురేమో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 1:11 => కాబటిట్ వారిమీద పెటిట్న భారములలో వారిని శర్మపెటుట్టకు వెటిట్పనులు 

చేయించు అధికారులను వారిమీద నియమింపగా వారు ఫరోకొరకు ధానాయ్దులను నిలువచేయు 

పీతోము రామెసేసను పటట్ణములను కటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 1:12 => అయినను ఐగుపీత్యులు వారిని శర్మపెటిట్నకొలది వారు విసత్రించి 

పర్బలిరి గనుక వారు ఇశార్యేలీయులయెడల అసహయ్పడిరి. 

నిరగ్మకాండము 1:20 => దేవుడు ఆ మంతర్సానులకు మేలుచేసెను. ఆ జనము విసత్రించి మికిక్లి 

పర్బలెను. 

కీరత్నలు 105:24 => ఆయన తన పర్జలకు బహు సంతానవృదిధ్ కలుగజేసెను వారి విరోధులకంటె 

వారికి అధికబలము దయచేసెను. 
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కీరత్నలు 105:25 => తన పర్జలను పగజేయునటుల్ను తన సేవకులయెడల కుయుకిత్గా 

నడచునటుల్ను ఆయన వారి హృదయములను తిర్పెప్ను. 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

ఆదికాండము 47:27 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమందలి గోషెను పర్దేశములో నివసించిరి. 

అందులో వారు ఆసిత్ సంపాదించుకొని సంతానాభివృదిధ్ పొంది మిగుల విసత్రించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:3 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న 

పర్కారము పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములో మేలుకలిగి బహుగా అభివృదిధ్నొందునటుల్ నీవు వాటిని 

విని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

పర్సంగి 3:2 => పుటుట్టకు, చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని పెరికివేయుటకు, 

యెహెజేక్లు 16:7 => మరియు నేల నాటబడిన చిగురు వృదిధ్యగునటుల్ నేను నినున్ వృదిధ్లోనికి 

తేగా నీవు ఎదిగి పెదద్దానవై ఆభరణభూషితురాలవైతివి; దిగంబరివై వసత్రహీనముగానునన్ నీకు సత్నము 

లేరప్డెను, తలవెండుర్కలు పెరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

వచనము 21 

తరువాత అతడు బయట పారవేయబడినపుప్డు ఫరో కుమారెత్ అతనిని తీసికొని తన కుమారునిగా 

పెంచుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 1:8 => అపుప్డు యోసేపును ఎరుగని కొర్తత్రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను. 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

వచనము 22 
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మోషే ఐగుపీత్యుల సకల విదయ్లను అభయ్సించి, మాటలయందును కారయ్ములయందును పర్వీణుడై 

యుండెను. 

నిరగ్మకాండము 1:9 => అతడు తన జనులతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలు సంతతియైన యీ 

జనము మనకంటె విసాత్రముగాను బలిషఠ్ముగాను ఉనన్ది. 

నిరగ్మకాండము 1:10 => వారు విసత్రింపకుండునటుల్ మనము వారియెడల యుకిత్గా జరిగించుదము 

రండి; లేనియెడల యుదధ్ము కలుగునపుప్డు కూడ మన శతుర్వులతో చేరి మనకు విరోధముగా 

యుదధ్ముచేసి యీ దేశములోనుండి, వెళి ల్పోదురేమో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 1:11 => కాబటిట్ వారిమీద పెటిట్న భారములలో వారిని శర్మపెటుట్టకు వెటిట్పనులు 

చేయించు అధికారులను వారిమీద నియమింపగా వారు ఫరోకొరకు ధానాయ్దులను నిలువచేయు 

పీతోము రామెసేసను పటట్ణములను కటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 1:12 => అయినను ఐగుపీత్యులు వారిని శర్మపెటిట్నకొలది వారు విసత్రించి 

పర్బలిరి గనుక వారు ఇశార్యేలీయులయెడల అసహయ్పడిరి. 

నిరగ్మకాండము 1:13 => ఇశార్యేలీయులచేత ఐగుపీత్యులు కఠినముగా సేవ చేయించుకొనిరి; 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

నిరగ్మకాండము 1:15 => మరియు ఐగుపుత్ రాజు షిఫార్ పూయా అను హెబీర్యుల మంతర్సానులతో 

మాటలాడి 

నిరగ్మకాండము 1:16 => మీరు హెబీర్ సతరీలకు మంతర్సానిపని చేయుచు వారిని కానుప్పీటలమీద 

చూచినపుప్డు మగవాడైనయెడల వాని చంపుడి, ఆడుదైనయెడల దాని బర్దుకనియుయ్డని వారితో 

చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  
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నిరగ్మకాండము 1:18 => ఐగుపుత్ రాజు ఆ మంతర్సానులను పిలిపించి మీరెందుకు మగపిలల్లను 

బర్దుకనిచిచ్తిరి? ఈ పని యేల చేసితిరి అని అడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 1:19 => అందుకు ఆ మంతర్సానులు హెబీర్ సతరీలు ఐగుపుత్ సతరీలవంటివారు కారు; 

వారు చురుకైనవారు. మంతర్సాని వారియొదద్కు వెళల్కమునుపే వారు పర్సవించి యుందురని ఫరోతో 

చెపిప్రి. 

నిరగ్మకాండము 1:20 => దేవుడు ఆ మంతర్సానులకు మేలుచేసెను. ఆ జనము విసత్రించి మికిక్లి 

పర్బలెను. 

నిరగ్మకాండము 1:21 => ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి వంశాభివృదిధ్ 

కలుగజేసెను. 

నిరగ్మకాండము 1:22 => అయితే ఫరో హెబీర్యులలో పుటిట్న పర్తి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, 

పర్తి కుమారెత్ను బర్దుకనియుయ్డి అని తన జనులందరికి ఆజాఞ్పించెను. 

కీరత్నలు 83:4 => వారు ఇశార్యేలను పేరు ఇకను జాఞ్పకము రాకపోవునటుల్ జనముగా నుండకుండ 

వారిని సంహరించుదము రండని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:5 => ఏకమనసుస్తో వారు ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా నిబంధన 

చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 105:25 => తన పర్జలను పగజేయునటుల్ను తన సేవకులయెడల కుయుకిత్గా 

నడచునటుల్ను ఆయన వారి హృదయములను తిర్పెప్ను. 

కీరత్నలు 129:1 => ఇశార్యేలు ఇటల్నును నా యౌవనకాలము మొదలుకొని పగవారు నాకు అధిక 

బాధలు కలుగజేయుచు వచిచ్రి 

కీరత్నలు 129:2 => నా యౌవనకాలము మొదలుకొని నాకు అధిక బాధలు కలుగజేయుచు వచిచ్రి. 

అయినను వారు ననున్ జయింపలేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 129:3 => దునున్వారు నా వీపుమీద దునిన్రి వారు చాళల్ను పొడుగుగా చేసిరి. 
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పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

పర్కటన 12:5 => సమసత్ జనములను ఇనుప దండముతో ఏలనైయునన్ యొక మగ శిశువును ఆమె 

కనగా, ఆమె శిశువు దేవునియొదద్కును ఆయన సింహాసనము నొదద్కును కొనిపోబడెను. 

నిరగ్మకాండము 1:10 => వారు విసత్రింపకుండునటుల్ మనము వారియెడల యుకిత్గా జరిగించుదము 

రండి; లేనియెడల యుదధ్ము కలుగునపుప్డు కూడ మన శతుర్వులతో చేరి మనకు విరోధముగా 

యుదధ్ముచేసి యీ దేశములోనుండి, వెళి ల్పోదురేమో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

నిరగ్మకాండము 1:22 => అయితే ఫరో హెబీర్యులలో పుటిట్న పర్తి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, 

పర్తి కుమారెత్ను బర్దుకనియుయ్డి అని తన జనులందరికి ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 2:3 => తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జముమ్పెటెట్ తీసికొని, దానికి 

జిగటమనున్ను కీలును పూసి, అందులో ఆ పిలల్వానిని పెటిట్ యేటియొడుడ్న జముమ్లో దానిని ఉంచగా, 

సంఖాయ్కాండము 20:15 => మా పితరులు ఐగుపుత్నకు వెళి ల్రి; మేము చాలా దినములు ఐగుపుత్లో 

నివసించితివిు; ఐగుపీత్యులు మముమ్ను మా పితరులను శర్మపెటిట్రి. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

వచనము 23 

అతనికి నలువది ఏండుల్ నిండవచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులైన తన సహోదరులను చూడవలెననన్ బుదిధ్ 

పుటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:2 => ఆ సతరీ గరభ్వతియై కుమారుని కని, వాడు సుందరుడై యుండుట చూచి 

మూడునెలలు వానిని దాచెను. 

నిరగ్మకాండము 2:3 => తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జముమ్పెటెట్ తీసికొని, దానికి 

జిగటమనున్ను కీలును పూసి, అందులో ఆ పిలల్వానిని పెటిట్ యేటియొడుడ్న జముమ్లో దానిని ఉంచగా, 

నిరగ్మకాండము 2:4 => వానికేమి సంభవించునో తెలిసికొనుటకు వాని అకక్ దూరముగా 

నిలిచియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 2:5 => ఫరో కుమారెత్ సాన్నము చేయుటకు ఏటికి వచెచ్ను. ఆమె పనికతెత్లు 

ఏటియొడుడ్న నడుచుచుండగా ఆమె నాచులోని ఆ పెటెట్ను చూచి, తన పనికతెత్ నొకతెను పంపి దాని 

తెపిప్ంచి 

నిరగ్మకాండము 2:6 => తెరచి ఆ పిలల్వాని చూచినపుప్డు ఆ పిలల్వాడు ఏడుచ్చుండగా చూచి 

వానియందు కనికరించి వీడు హెబీర్యుల పిలల్లలో నొకడనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:7 => అపుప్డు వాని అకక్ ఫరో కుమారెత్తో నీకొరకు ఈ పిలల్వాని పెంచుటకు నేను 

వెళి ల్ హెబీర్ సతరీలలో ఒక దాదిని పిలుచుకొని వతుత్నా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:8 => అందుకు ఫరో కుమారెత్ వెళుల్మని చెపప్గా ఆ చినన్ది వెళి ల్ ఆ బిడడ్ తలిల్ని 

పిలుచుకొని వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:9 => ఫరో కుమారెత్ ఆమెతో ఈ బిడడ్ను తీసికొనిపోయి నాకొరకు వానికి పాలిచిచ్ 

పెంచుము, నేను నీకు జీతమిచెచ్దనని చెపప్గా, ఆ సతరీ ఆ బిడడ్ను తీసికొనిపోయి పాలిచిచ్ పెంచెను. 
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నిరగ్మకాండము 2:10 => ఆ బిడడ్ పెదద్వాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమారెత్ యొదద్కు అతని 

తీసికొనివచెచ్ను, అతడు ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీటిలోనుండి ఇతని తీసితినని చెపిప్ అతనికి 

మోషే అను పేరు పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 16:12 => అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను. అతడు 

ఎఱఱ్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు 

రాగా నేనేను కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా 

హెబీర్యులకు 11:23 => మోషే పుటిట్నపుప్డు అతని తలిదండుర్లు ఆ శిశువు సుందరుడై యుండుట 

చూచి, విశావ్సమునుబటిట్ రాజాజఞ్కు భయపడక, మూడు మాసములు అతని దాచిపెటిట్రి. 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:2 => ఇకమీదట నేను వచుచ్చుపోవుచు నుండలేను, యెహోవా ఈ 

యొరాద్ను దాటకూడదని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 4:14 => నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానునన్యెడల 

యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దికుక్నుండి వచుచ్ను గాని, నీవును నీ తండిర్ 

యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమునుబటిట్యే రాజయ్మునకు వచిచ్తివేమో 

ఆలోచించుకొనుమని చెపుప్మనెను. 

యోబు 42:15 => ఆ దేశమందంతటను యోబు కుమారెత్లంత సౌందరయ్వతులు కనబడలేదు. వారి 

తండిర్ వారి సహోదరులతో పాటు వారికి సావ్సథ్య్ములనిచెచ్ను. 

పర్సంగి 3:2 => పుటుట్టకు, చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని పెరికివేయుటకు, 

దానియేలు 1:4 => తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను 

రపిప్ంచి, కలీద్యుల విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

వచనము 24 
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అపుప్డు వారిలో ఒకడు అనాయ్యము ననుభవించుట అతడు చూచి, వానిని రకిష్ంచి బాధపడినవాని 

పక్షమున ఐగుపీత్యుని చంపి పర్తికారము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 2:2 => ఆ సతరీ గరభ్వతియై కుమారుని కని, వాడు సుందరుడై యుండుట చూచి 

మూడునెలలు వానిని దాచెను. 

నిరగ్మకాండము 2:3 => తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జముమ్పెటెట్ తీసికొని, దానికి 

జిగటమనున్ను కీలును పూసి, అందులో ఆ పిలల్వానిని పెటిట్ యేటియొడుడ్న జముమ్లో దానిని ఉంచగా, 

నిరగ్మకాండము 2:4 => వానికేమి సంభవించునో తెలిసికొనుటకు వాని అకక్ దూరముగా 

నిలిచియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 2:5 => ఫరో కుమారెత్ సాన్నము చేయుటకు ఏటికి వచెచ్ను. ఆమె పనికతెత్లు 

ఏటియొడుడ్న నడుచుచుండగా ఆమె నాచులోని ఆ పెటెట్ను చూచి, తన పనికతెత్ నొకతెను పంపి దాని 

తెపిప్ంచి 

నిరగ్మకాండము 2:6 => తెరచి ఆ పిలల్వాని చూచినపుప్డు ఆ పిలల్వాడు ఏడుచ్చుండగా చూచి 

వానియందు కనికరించి వీడు హెబీర్యుల పిలల్లలో నొకడనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:7 => అపుప్డు వాని అకక్ ఫరో కుమారెత్తో నీకొరకు ఈ పిలల్వాని పెంచుటకు నేను 

వెళి ల్ హెబీర్ సతరీలలో ఒక దాదిని పిలుచుకొని వతుత్నా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:8 => అందుకు ఫరో కుమారెత్ వెళుల్మని చెపప్గా ఆ చినన్ది వెళి ల్ ఆ బిడడ్ తలిల్ని 

పిలుచుకొని వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:9 => ఫరో కుమారెత్ ఆమెతో ఈ బిడడ్ను తీసికొనిపోయి నాకొరకు వానికి పాలిచిచ్ 

పెంచుము, నేను నీకు జీతమిచెచ్దనని చెపప్గా, ఆ సతరీ ఆ బిడడ్ను తీసికొనిపోయి పాలిచిచ్ పెంచెను. 

నిరగ్మకాండము 2:10 => ఆ బిడడ్ పెదద్వాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమారెత్ యొదద్కు అతని 

తీసికొనివచెచ్ను, అతడు ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీటిలోనుండి ఇతని తీసితినని చెపిప్ అతనికి 

మోషే అను పేరు పెటెట్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26 => వారిని దూరమునకు చెదరగొటెట్దను వారి పేరు మనుషుయ్లలో 

లేకుండ చేసెదననుకొందును వారి విరోధులు నిజము గర్హింపకుందురేమో  

హెబీర్యులకు 11:24 => మోషే పెదద్వాడైనపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఐగుపుత్ ధనముకంటె 

కీర్సుత్విషయమైన నింద గొపప్ భాగయ్మని యెంచుకొని,  

నిరగ్మకాండము 2:5 => ఫరో కుమారెత్ సాన్నము చేయుటకు ఏటికి వచెచ్ను. ఆమె పనికతెత్లు 

ఏటియొడుడ్న నడుచుచుండగా ఆమె నాచులోని ఆ పెటెట్ను చూచి, తన పనికతెత్ నొకతెను పంపి దాని 

తెపిప్ంచి 

నిరగ్మకాండము 2:6 => తెరచి ఆ పిలల్వాని చూచినపుప్డు ఆ పిలల్వాడు ఏడుచ్చుండగా చూచి 

వానియందు కనికరించి వీడు హెబీర్యుల పిలల్లలో నొకడనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:10 => ఆ బిడడ్ పెదద్వాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమారెత్ యొదద్కు అతని 

తీసికొనివచెచ్ను, అతడు ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీటిలోనుండి ఇతని తీసితినని చెపిప్ అతనికి 

మోషే అను పేరు పెటెట్ను. 

1 రాజులు 11:19 => హదదు ఫరో దృషిట్కి బహు దయపొందగా తాను పెండిల్చేసికొనిన రాణియైన 

తహెప్నేసు సహోదరిని అతనికి ఇచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

వచనము 25 

తన దావ్రా తన సహోదరులకు దేవుడు రక్షణ దయచేయుచునన్ సంగతి వారు గర్హింతురని అతడు 

తలంచెను గాని వారు గర్హింపరైరి. 

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => రాజైన సొలొమోను భూరాజులందరికంటెను ఐశవ్రయ్మందును 

జాఞ్నమందును అధికుడాయెను. 
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యెషయా 19:11 => ఫరోయొకక్ జాఞ్నులైన ఆలోచనకరత్లు సోయను అధిపతులు కేవలము 

అవివేకులైరి. ఆలోచనశకిత్ పశుపార్యమాయెను నేను జాఞ్ని కుమారుడను పూరవ్పురాజుల 

కుమారుడనని ఫరోతో మీరెటుల్ చెపుప్దురు?  

దానియేలు 1:4 => తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను 

రపిప్ంచి, కలీద్యుల విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

దానియేలు 1:17 => ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జాఞ్నమును సకల శాసత్ర 

పర్వీణతయు వివేచనయు అనుగర్హించెను. మరియు దానియేలు సకల విధములగు దరశ్నములను 

సవ్పన్భావములను గర్హించు తెలివిగలవాడై యుండెను. 

దానియేలు 1:18 => నెబుకదెన్జరు తన సముఖమునకు వారిని తేవలెనని ఆజఞ్ ఇచిచ్ నియమించిన 

దినములు కాగానే నపుంసకుల యధిపతి రాజు సముఖమున వారిని నిలువబెటెట్ను. 

దానియేలు 1:19 => రాజు వారితో మాటలాడగా వారందరిలో దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, 

అజరాయ్ వంటి వారెవరును కనబడలేదు గనుక వారే రాజు సముఖమున నిలిచిరి. 

దానియేలు 1:20 => రాజు వీరియొదద్ విచారణ చేయగా జాఞ్నవివేకముల సంబంధమైన 

పర్తివిషయములో వీరు తన రాజయ్మందంతటనుండు శకునగాండర్కంటెను గారడీవిదయ్గల 

వారందరికంటెను పది యంతలు శేర్షుఠ్లని తెలియబడెను. 

లూకా 24:19 => ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నజరేయుడైన యేసును గూరిచ్న 

సంగతులే; ఆయన దేవుని యెదుటను పర్జలందరి యెదుటను కిర్యలోను వాకయ్ములోను శకిత్గల 

పర్వకత్యై యుండెను. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 2:10 => ఆ బిడడ్ పెదద్వాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమారెత్ యొదద్కు అతని 

తీసికొనివచెచ్ను, అతడు ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీటిలోనుండి ఇతని తీసితినని చెపిప్ అతనికి 

మోషే అను పేరు పెటెట్ను. 
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నిరగ్మకాండము 2:11 => ఆ దినములలో మోషే పెదద్వాడై తన జనులయొదద్కు పోయి వారి 

భారములను చూచెను. అపుప్డతడు తన జనులలో ఒక హెబీర్యుని ఒక ఐగుపీత్యుడు కొటట్గా 

చూచెను. 

నిరగ్మకాండము 4:10 => అపుప్డు మోషే పర్భువా, ఇంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాసునితో 

మాటలాడినపప్టినుండి యైనను , నేను మాట నేరప్రిని కాను , నేను నోటిమాందయ్ము 

నాలుకమాందయ్ము గలవాడనని యెహోవాతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 11:3 => యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను; 

అదిగాక ఐగుపుత్ దేశములో మోషే అను మనుషుయ్డు ఫరో సేవకుల దృషిట్కిని పర్జల దృషిట్కిని మికిక్లి 

గొపప్వాడాయెను. 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

జెకరాయ్ 10:5 => వారు యుదధ్ము చేయుచు వీధుల బురదలో శతుర్వులను తొర్కుక్ 

పరాకర్మశాలురవలె ఉందురు. యెహోవా వారికి తోడైయుండును గనుక వారు యుదధ్ము చేయగా 

గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు సిగుగ్నొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:24 => అలెకస్ందిర్యవాడైన అపొలోల్ అను ఒక యూదుడు ఎఫెసునకు 

వచెచ్ను. అతడు విదావ్ంసుడును లేఖనములయందు పర్వీణుడునై యుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:4 => మా యుదోధ్పకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని, దేవుని 

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

వచనము 26 

మరునాడు ఇదద్రు పోటాల్డుచుండగా అతడు వారిని చూచి అయయ్లారా, మీరు సహోదరులు; 

మీరెందుకు ఒకనికొకడు అనాయ్యము చేసికొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 
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నిరగ్మకాండము 2:11 => ఆ దినములలో మోషే పెదద్వాడై తన జనులయొదద్కు పోయి వారి 

భారములను చూచెను. అపుప్డతడు తన జనులలో ఒక హెబీర్యుని ఒక ఐగుపీత్యుడు కొటట్గా 

చూచెను. 

నిరగ్మకాండము 2:12 => అతడు ఇటు అటు తిరిగిచూచి యెవడును లేకపోగా ఆ ఐగుపీత్యుని చంపి 

యిసుకలో వాని కపిప్పెటెట్ను. 

హెబీర్యులకు 11:24 => మోషే పెదద్వాడైనపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఐగుపుత్ ధనముకంటె 

కీర్సుత్విషయమైన నింద గొపప్ భాగయ్మని యెంచుకొని,  

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

ఎజార్ 1:1 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు యిరీమ్యా దావ్రా 

పలుకబడిన తన వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మనసుస్ను 

పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతట చాటింపు చేయించి వార్తమూలముగా ఇటుల్ పర్కటన 

చేయించెను 

ఎజార్ 1:5 => అపుప్డు యూదా పెదద్లును, బెనాయ్మీనీయుల పెదద్లును, యాజకులును లేవీయులును 

ఎవరెవరి మనసుస్ను దేవుడు పేర్రేపించెనో వారందరు వారితో కూడుకొని వచిచ్, యెరూషలేములో 

ఉండు యెహోవా మందిరమును కటుట్టకు పర్యాణమైరి. 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:13 => ఎందుకనగా మీరు ఇచఛ్యించుటకును కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసికొనుటకును, 

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 
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యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 4:18 => అటుతరువాత మోషే బయలుదేరి తన మామయైన యితోర్ యొదద్కు తిరిగి 

వెళి ల్ సెలవైనయెడల నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా బంధువుల యొదద్కు మరల పోయి వారింక సజీవులై 

యునాన్రేమో చూచెదనని అతనితో చెపప్గా ఇతోర్ - కేష్మముగా వెళుల్మని మోషేతో అనెను 

నిరగ్మకాండము 3:11 => అందుకు మోషే నేను ఫరోయొదద్కు వెళుల్టకును, ఇశార్యేలీయులను 

ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటివాడనని దేవునితో అనగా 

నిరగ్మకాండము 7:7 => వారు ఫరోతో మాటలాడినపుప్డు మోషేకు ఎనుబదియేండుల్, అహరోనుకు 

ఎనుబది మూడు ఏండుల్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:2 => ఇకమీదట నేను వచుచ్చుపోవుచు నుండలేను, యెహోవా ఈ 

యొరాద్ను దాటకూడదని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:7 => మోషే చనిపోయినపుప్డు నూట ఇరువది సంవతస్రముల 

యీడుగలవాడు. అతనికి దృషిట్ మాందయ్ములేదు, అతని సతుత్వు తగగ్లేదు. 

రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 
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వచనము 27 

అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ 

నియమించిన వాడెవడు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:28 => నీవు నినన్ ఐగుపీత్యుని చంపినటుట్ ననున్ను చంపదలచి 

యునాన్వా అని అతనిని తోర్సివేసెను. 

యోహాను 18:10 => సీమోను పేతురునొదద్ కతిత్ యుండినందున అతడు దానిని దూసి, 

పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్ అతని కుడిచెవి తెగనరికెను. 

యోహాను 18:11 => ఆ దాసుని పేరు మలుక్. యేసు కతిత్ ఒరలో ఉంచుము; తండిర్ నాకు 

అనుగర్హించిన గినెన్లోనిది నేను తార్గకుందునా అని పేతురుతో అనెను. 

యోహాను 18:25 => సీమోను పేతురు నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండగా వారతని చూచి నీవును 

ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడవుకావా? అని చెపప్గా అతడు నేను కాను, నేనెరుగననెను.  

యోహాను 18:26 => పేతురు ఎవని చెవి తెగనరికెనో వాని బంధువును పర్ధానయాజకుని దాసులలో 

ఒకడును నీవు తోటలో అతనితొ కూడ ఉండగా నేను చూడలేదా? అని చెపిప్నందుకు 

యోహాను 18:27 => పేతురు నేనెరుగనని మరియొకసారి చెపెప్ను; వెంటనే కోడి కూసెను. 

నిరగ్మకాండము 2:12 => అతడు ఇటు అటు తిరిగిచూచి యెవడును లేకపోగా ఆ ఐగుపీత్యుని చంపి 

యిసుకలో వాని కపిప్పెటెట్ను. 

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

వచనము 28 

నీవు నినన్ ఐగుపీత్యుని చంపినటుట్ ననున్ను చంపదలచి యునాన్వా అని అతనిని తోర్సివేసెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

1 సమూయేలు 19:5 => అతడు పార్ణమునకు తెగించి ఆ ఫిలిషీత్యుని చంపగా యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల కందరికి గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను; అది నీవే చూచి సంతోషించితివి గదా; 

నిషాక్రణముగా దావీదును చంపి నిరపరాధియొకక్ పార్ణము తీసి నీవెందుకు పాపము చేయుదువని 

మనవి చేయగా 

2 రాజులు 5:1 => సిరియా రాజు సైనాయ్ధిపతియైన నయమాను అను నొకడుండెను. అతనిచేత 

యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసియుండెను గనుక అతడు తన యజమానుని 

దృషిట్కి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాకర్మశాలియై యుండెను గాని అతడు కుషఠ్ 

రోగి. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  
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1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

2 కొరిందీయులకు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను 

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 106:7 => ఐగుపుత్లో మా పితరులు నీ అదుభ్తములను గర్హింపకయుండిరి నీ 

కృపాబాహుళయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనకయుండిరి సముదర్మునొదద్ ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ వారు 

తిరుగుబాటు చేసిరి. 

మారుక్ 9:32 => వారు ఆ మాట గర్హింపలేదు గాని ఆయన నడుగ భయపడిరి. 

లూకా 9:45 => అయితే వారామాట గర్హింపకుండునటుల్ అది వారికి మరుగుచేయబడెను గనుక 

వారు దానిని తెలిసికొనలేదు; మరియు ఆ మాటనుగూరిచ్ వారు ఆయనను అడుగ వెరచిరి. 

లూకా 18:34 => వారు ఈ మాటలలో ఒకటైనను గర్హింపలేదు; ఈ సంగతి వారికి 

మరుగుచేయబడెను గనుక ఆయన చెపిప్న సంగతులు వారికి బోధపడలేదు. 

నిరగ్మకాండము 4:1 => అందుకు మోషే చితత్గించుము; వారు ననున్ నమమ్రు నా మాట వినరు 

యెహోవా నీకు పర్తయ్క్షము కాలేదందురు అని ఉతత్రమియయ్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:13 => అయితే వారు మేము రాము; ఈ అరణయ్ములో మముమ్ను చంపవలెనని 

పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములోనుండి మముమ్ను తీసికొనివచుచ్ట చాలనటుట్, మామీద 

పర్భుతవ్ము చేయుటకును నీకధికారము కావలెనా? 
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నాయ్యాధిపతులు 15:12 => అందుకు వారు మేము ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించుటకు నినున్ 

కటట్వచిచ్తిమని అతనితో అనగా సమోస్ను మీరు నామీద పడకుండునటుల్ నాతో పర్మాణము 

చేయుడనెను. 

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

వచనము 29 

మోషే ఆ మాట విని పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో పరదేశియైయుండి, అకక్డ ఇదద్రు కుమారులను 

కనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:13 => మరునాడు అతడు బయట నడిచి వెళుల్చుండగా హెబీర్యులైన 

మనుషుయ్లిదద్రు పోటాల్డుచుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 

వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

ఆదికాండము 45:24 => అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా 

మారగ్మందు కలహపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడడ్గడియలంత సిథ్రములు. 
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యోహాను 15:17 => మీరు ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెనని యీ సంగతులను మీకు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

యోహాను 15:18 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల మీకంటె ముందుగా ననున్ దేవ్షించెనని 

మీరెరుగుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 6:6 => అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, మరి 

అవిశావ్సుల యెదుటనే వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:8 => అయితే మీరే అనాయ్యము చేయుచునాన్రు, అపహరించుచునాన్రు, మీ 

సహోదరులకే యీలాగు చేయుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:1 => కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, 

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

1 యోహాను 3:11 => మనమొకని నొకడు పేర్మింపవలెననునది మొదటనుండి మీరు వినిన 

వరత్మానమేగదా 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడడ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

1 యోహాను 3:13 => సహోదరులారా, లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

1 యోహాను 3:14 => మనము సహోదరులను పేర్మించుచునాన్ము గనుక మరణములోనుండి 

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 
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1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

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. 

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 

వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

2 సమూయేలు 2:26 => అబేన్రు కేకవేసి కతిత్ చిరకాలము భకిష్ంచునా? అది తుదకు దేవ్షమునకే 

హేతువగునని నీవెరుగుదువు గదా; తమ సహోదరులను తరుమవదద్ని నీవెంతవరకు జనులకు ఆజఞ్ 

ఇయయ్క యుందువని యోవాబుతో అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:4 => ఈ కారయ్ము నావలన జరుగుచునన్దని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు గనుక, బయలుదేరకుండను మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయకుండను 

మీరందరును మీ మీ యిండల్కు తిరిగిపోవుడి అని చెపెప్ను. కావున వారు యెహోవా మాటలు విని 

యరొబాముతో యుదధ్ము చేయుట మాని వెళి ల్పోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => ఇదియు గాక ఇశార్యేలువారు తమ సహోదరులైన వీరిలోనుండి 

సతరీలనేమి కుమారులనేమి కుమారెత్లనేమి రెండు లక్షల మందిని చెరతీసికొనిపోయిరి. మరియు 

వారియొదద్నుండి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ తీసికొని దానిని షోమోర్నునకు తెచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 5:1 => తమ సహోదరులైన యూదుల మీద జనులును వారి భారయ్లును కఠినమైన 

ఫిరాయ్దు చేసిరి. 
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మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

వచనము 30 

నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత 

అతనికగపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

ఆదికాండము 19:19 => ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది; నా పార్ణము 

రకిష్ంచుటవలన నీవు నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పరవ్తమునకు 

తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచిచ్పోవుదునేమో 

1 సమూయేలు 25:14 => పనివాడు ఒకడు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలుతో ఇటల్నెను అమామ్, 

దావీదు అరణయ్ములోనుండి, మన యజమానుని కుశల పర్శన్లడుగుటకై దూతలను పంపించగా 

అతడు వారితో కఠినముగా మాటలాడెను. 
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1 సమూయేలు 25:15 => అయితే ఆ మనుషుయ్లు మాకెంతో ఉపకారము చేసియునాన్రు మేము 

పొలములో వారి మధయ్ను సంచరించుచునన్ంత సేపు అపాయము గాని నషట్ముగాని మాకు 

సంభవింపనేలేదు. 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:39 => ఇతనికి మన పితరులు లోబడనొలల్క యితనిని తోర్సివేసి, తమ 

హృదయములలో ఐగుపుత్నకు పోగోరిన వారై 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:7 => వారు పేతురును యోహానును మధయ్ను నిలువబెటిట్ మీరు ఏ 

బలముచేత ఏ నామమునుబటిట్ దీనిని చేసితిరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

మతత్యి 21:23 => ఆయన దేవాలయములోనికి వచిచ్ బోధించుచుండగా పర్ధానయాజకులును 

పర్జల పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? ఈ 

అధికారమెవడు నీకిచెచ్నని అడుగగా 

లూకా 12:14 => ఆయన ఓయీ, మీమీద తీరప్రినిగానైనను పంచిపెటుట్వానిగానైనను ననెన్వడు 

నియమించెనని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 18:36 => యేసు నా రాజయ్ము ఈ లోకసంబంధమైనది కాదు; నా రాజయ్ము ఈ 

లోకసంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అపప్గింపబడకుండునటుల్ నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని 

నా రాజయ్ము ఇహసంబంధమైనది కాదనెను.  

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 

యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 

యోహాను 19:14 => ఆ దినము పసాక్ను సిదధ్పరచు దినము; అపుప్డు ఉదయము ఆరు గంటలు 

కావచెచ్ను. అతడు ఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెపప్గా 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 
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ఆదికాండము 26:27 => ఇసాస్కు మీరు నామీద పగపటిట్ మీయొదద్నుండి ననున్ పంపివేసిన 

తరువాత ఎందునిమితత్ము నాయొదద్కు వచిచ్యునాన్రని వారినడుగగా 

మారుక్ 11:28 => నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? వీటిని చేయుటకు ఈ 

యధికారము నీకెవడిచెచ్నని అడిగిరి. 

లూకా 20:2 => నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ము చేయుచునాన్వో, యీ అధికారము నీకెవడు 

ఇచెచ్నో మాతో చెపుప్మని ఆయనను అడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

వచనము 31 

మోషే చూచి ఆ దరశ్నమునకు ఆశచ్రయ్పడి దాని నిదానించి చూచుటకు దగగ్రకు రాగా 

మారుక్ 11:28 => నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? వీటిని చేయుటకు ఈ 

యధికారము నీకెవడిచెచ్నని అడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:24 => అపుప్డు వారిలో ఒకడు అనాయ్యము ననుభవించుట అతడు 

చూచి, వానిని రకిష్ంచి బాధపడినవాని పక్షమున ఐగుపీత్యుని చంపి పర్తికారము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

వచనము 32 

నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను 

గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 
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వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

నిరగ్మకాండము 2:16 => మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ 

తండిర్ మందకు పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

నిరగ్మకాండము 2:17 => మందకాపరులు వచిచ్ వారిని తోలివేసిరి. అపుప్డు మోషే లేచి వారికి 

సహాయము చేసి మందకు నీళుల్ పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:18 => వారు తమ తండిర్యైన రగూయేలు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు అతడు నేడు 

మీరింత తవ్రగా ఎటుల్ వచిచ్తిరనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:19 => అందుకు వారు ఐగుపీత్యుడొకడు మందకాపరుల చేతిలోనుండి మముమ్ను 

తపిప్ంచి వడిగా నీళుల్ చేది మన మందకు పెటెట్ననగా 

నిరగ్మకాండము 2:20 => అతడు తన కుమారెత్లతొ అతడెకక్డ? ఆ మనుషుయ్ని ఏల విడిచి వచిచ్తిరి? 

భోజనమునకు అతని పిలుచుకొని రండనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:21 => మోషే ఆ మనుషుయ్నితో నివసించుటకు సమమ్తించెను. అతడు తన 

కుమారెత్యైన సిపోప్రాను మోషేకిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:22 => ఆమె ఒక కుమారుని కనినపుప్డు మోషే నేను అనయ్దేశములో పరదేశినై 

యుంటిననుకొని వానికి గెరో ష్ము అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:19 => అంతట యెహోవా నీ పార్ణమును వెదకిన మనుషుయ్లందరు చనిపోయిరి 

గనుక ఐగుపుత్కు తిరిగి వెళుల్మని మిదాయ్నులో మోషేతో చెపప్గా, 

నిరగ్మకాండము 4:20 => మోషే తన భారయ్ను తన కుమారులను తీసికొని గాడిదమీద నెకిక్ంచుకొని 

ఐగుపుత్కు తిరిగి వెళె ల్ను. మోషే దేవుని కఱఱ్ను తనచేత పటుట్కొనిపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 18:2 => మోషే మామయైన ఆ యితోర్ తనయొదద్కు పంపబడిన మోషే భారయ్యైన 

సిపోప్రాను ఆమె యిదద్రి కుమారులను తోడుకొనివచెచ్ను. 
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నిరగ్మకాండము 18:3 => అతడు అనయ్దేశములో నేను పరదేశిననుకొని వారిలో ఒకనికి గేరో ష్ము 

అని పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:4 => నా తండిర్ దేవుడు నాకు సహాయమై ఫరో కతిత్వాతనుండి ననున్ 

తపిప్ంచెననుకొని రెండవవానికి ఎలీయెజెరని పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

నిరగ్మకాండము 2:22 => ఆమె ఒక కుమారుని కనినపుప్డు మోషే నేను అనయ్దేశములో పరదేశినై 

యుంటిననుకొని వానికి గెరో ష్ము అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:3 => అతడు అనయ్దేశములో నేను పరదేశిననుకొని వారిలో ఒకనికి గేరో ష్ము 

అని పేరు పెటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:2 => ఇకమీదట నేను వచుచ్చుపోవుచు నుండలేను, యెహోవా ఈ 

యొరాద్ను దాటకూడదని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

వచనము 33 

అందుకు పర్భువు నీ చెపుప్లు విడువుము; నీవు నిలిచియునన్ చోటు పరిశుదధ్ భూమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:17 => అయితే దేవుడు అబార్హామునకు అనుగర్హించిన వాగాద్నకాలము 

సమీపించినకొలది పర్జలు ఐగుపుత్లో విసాత్రముగా వృదిధ్పొందిరి. తుదకు యోసేపును ఎరుగని వేరొక 

రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను 

నిరగ్మకాండము 7:7 => వారు ఫరోతో మాటలాడినపుప్డు మోషేకు ఎనుబదియేండుల్, అహరోనుకు 

ఎనుబది మూడు ఏండుల్. 

నిరగ్మకాండము 3:1 => మోషే మిదాయ్ను యాజకుడైన యితోర్ అను తన మామ మందను మేపుచు, 

ఆ మందను అరణయ్ము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పరవ్తమైన హోరేబుకు వచెచ్ను.  

నిరగ్మకాండము 19:1 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమునుండి బయలుదేరిన మూడవ నెలలో, 

వారు బయలుదేరిననాడే మూడవ నెల ఆరంభదినమందే, వారు సీనాయి అరణయ్మునకు వచిచ్రి. 
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నిరగ్మకాండము 19:2 => వారు రెఫీదీమునుండి బయలుదేరి సీనాయి అరణయ్మునకు వచిచ్ ఆ 

అరణయ్మందు దిగిరి. అకక్డ ఆ పరవ్తము ఎదుట ఇశార్యేలీయులు విడసిరి. 

1 రాజులు 19:8 => అతడు లేచి భోజనముచేసి, ఆ భోజనపు బలముచేత నలువది రాతిర్ంబగళుల్ 

పర్యాణముచేసి, దేవుని పరవ్తమని పేరుపెటట్బడిన హోరేబునకు వచిచ్ 

గలతీయులకు 4:25 => ఈ హాగరు అనునది అరేబియా దేశములో ఉనన్ సీనాయి కొండయే. 

పర్సుత్తమందునన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ దాసయ్మందునన్ది గనుక ఆ నిబంధన దానికి 

దీటయియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

ఆదికాండము 16:7 => యెహోవా దూత అరణయ్ములో నీటిబుగగ్యొదద్, అనగా షూరు మారగ్ములో 

బుగగ్యొదద్, ఆమెను కనుగొని 

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 16:9 => అపుప్డు యెహోవా దూత నీ యజమానురాలియొదద్కు తిరిగివెళి ల్ 

ఆమెచేతికిర్ంద అణిగియుండుమని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 
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ఆదికాండము 16:12 => అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుయ్డు. అతని చెయియ్ అందరికిని 

అందరిచేతులు అతనికిని విరోధముగా ఉండును. అతడు తన సహోదరులందరి యెదుట నివసించునని 

దానితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 16:13 => అది చూచుచునన్ దేవుడవు నీవే అను పేరు తనతో మాటలాడిన 

యెహోవాకు పెటెట్ను ఏలయనగా ననున్ చూచిన వాని నేనికక్డ చూచితిని గదా అని అనుకొనెను.  

ఆదికాండము 22:15 => యెహోవా దూత రెండవమారు పరలోకమునుండి అబార్హామును పిలిచి 

యిటల్నెను 

ఆదికాండము 22:16 => నీవు నీకు ఒకక్డే అయుయ్నన్ నీ కుమారుని ఇయయ్ వెనుకతీయక యీ 

కారయ్ము చేసినందున 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 32:24 => యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 

ఆదికాండము 32:25 => తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. 

అపుప్డతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 

ఆదికాండము 32:27 => ఆయన నీ పేరేమని యడుగగా అతడు యాకోబు అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 3:2 => ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి 

పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

హోషేయ 12:3 => తలిల్ గరభ్మందు యాకోబు తన సహోదరుని మడిమెను పటుట్కొనెను, మగసిరి 

కలవాడై అతడు దేవునితో పోరాడెను. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

హోషేయ 12:5 => యెహోవా అని, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని, ఆయనకు 

జాఞ్పకారథ్నామము. 
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మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:20 => యెహోవా మిముమ్ను చేపటిట్ నేడునన్టుల్ మీరు తనకు 

సవ్కీయజనముగా నుండుటకై, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి ఆ యినుప కొలిమిలోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 66:12 => నరులు మా నెతిత్మీద ఎకుక్నటుల్ చేసితివి మేము నిపుప్లలోను నీళల్లోను 

పడితివిు అయినను నీవు సమృధిధ్గలచోటికి మముమ్ రపిప్ంచియునాన్వు.  

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

దానియేలు 3:27 => అధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును రాజుయొకక్ పర్ధాన 

మంతుర్లును కూడి వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లను పరీకిష్ంచి, వారి శరీరములకు అగిన్ యేహాని 

చేయకుండుటయు, వారి తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను కాలిపోకుండుటయు, వారి వసత్రములు 

చెడిపోకుండుటయు, అగిన్ వాసనయైనను వారి దేహములకు తగలకుండుటయు చూచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

మారుక్ 12:26 => వారు లేచెదరని మృతులను గూరిచ్న సంగతి మోషే గర్ంథమందలి పొదను 

గురించిన భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడు నేను అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడనని అతనితో చెపెప్ను. 

Page  of 1004 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

లూకా 20:37 => పొదను గురించిన భాగములో పర్భువు అబార్హాము దేవుడనియు ఇసాస్కు 

దేవుడనియు యాకోబు దేవుడనియు చెపుప్చు, 

ఆదికాండము 16:10 => మరియు యెహోవా దూత నీ సంతానమును నిశచ్యముగా 

విసత్రింపజేసెదను; అది లెకిక్ంప వీలులేనంతగా విసాత్రమవునని దానితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:23 => ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, 

తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:2 => ఇకమీదట నేను వచుచ్చుపోవుచు నుండలేను, యెహోవా ఈ 

యొరాద్ను దాటకూడదని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:7 => మోషే చనిపోయినపుప్డు నూట ఇరువది సంవతస్రముల 

యీడుగలవాడు. అతనికి దృషిట్ మాందయ్ములేదు, అతని సతుత్వు తగగ్లేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 2:1 => యెహోవా దూత గిలాగ్లునుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచిచ్ యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను నేను మిముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి, మీ పితరులకు పర్మాణముచేసిన దేశమునకు 

మిముమ్ను చేరిచ్ నీతో చేసిన నిబంధన నేనెనన్డును మీరను. 

పర్సంగి 5:6 => నీ దేహమును శిక్షకు లోపరచునంత పని నీ నోటివలన జరుగనియయ్కుము; అది 

పొరపాటుచేత జరిగెనని దూత యెదుట చెపప్కుము; నీ మాటలవలన దేవునికి కోపము పుటిట్ంచి నీవేల 

నీ కషట్మును వయ్రథ్పరచుకొనెదవు? 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

జెకరాయ్ 3:1 => మరియు యెహోవా దూత యెదుట పర్ధానయాజకుడైన యెహోషువ 

నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 

కనుపరచెను. 
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జెకరాయ్ 12:8 => ఆ కాలమున యెహోవా యెరూషలేము నివాసులకు సంరక్షకుడుగా నుండును; ఆ 

కాలమున వారిలో శకిత్హీనులు దావీదువంటి వారుగాను, దావీదు సంతతివారు దేవునివంటి 

వారుగాను జనుల దృషిట్కి యెహోవా దూతలవంటి వారుగాను ఉందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:38 => సీనాయి పరవ్తముమీద తనతో మాటలాడిన దేవదూతతోను మన 

పితరులతోను అరణయ్ములోని సంఘమందు ఉండి మనకిచుచ్టకు జీవవాకయ్ములను 

తీసికొనినవాడితడే. 

పర్కటన 7:2 => మరియు సజీవుడగు దేవుని ముదర్గల వేరొక దూత సూరోయ్దయ దిశనుండి పైకి 

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 

పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

వచనము 34 

ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల దురవసథ్ను నేను నిదానించి చూచితిని; వారి మూలుగు వింటిని; వారిని 

విడిపించుటకు దిగివచిచ్ యునాన్ను; రముమ్, నేనిపుప్డు నినున్ ఐగుపుత్నకు పంపుదునని అతనితో 

చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:3 => అపుప్డు మోషే ఆ పొద యేల కాలిపోలేదో నేను ఆ తటుట్ వెళి ల్ యీ 

గొపప్వింత చూచెదననుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:4 => దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ 

పొద నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:7 => అతడు నా యిలల్ంతటిలో నమమ్కమైనవాడు. 

హోషేయ 6:5 => కాబటిట్ నేను చేసిన తీరుప్లు వెలుగువలె పర్కాశించునటుల్ పర్వకత్లచేత నేను వారిని 

కొటిట్ బదద్లు చేసియునాన్ను, నానోటి మాటలచేత వారిని వధించి యునాన్ను. 
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వచనము 35 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను 

అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను విమోచకునిగాను నియమించి 

పంపెను 

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 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

నిరగ్మకాండము 4:5 => ఆయన దానిచేత వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా 

అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు పర్తయ్క్షమాయెనని నముమ్దురనెను. 

మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  
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హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

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 33:20 => మరియు ఆయన నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు; ఏ నరుడును ననున్ 

చూచి బర్దుకడనెను. 
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1 రాజులు 19:13 => ఏలీయా దాని విని తన దుపప్టితో ముఖము కపుప్కొని బయలుదేరి గుహ 

వాకిట నిలిచెను. అంతలో ఏలీయా, ఇచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని యొకడు పలికిన మాట అతనికి 

వినబడెను. 

యోబు 4:14 => భయమును వణకును నాకు కలిగెను అందువలన నా యెముకలనిన్యు కదిలెను. 

యోబు 37:1 => దీనినిబటిట్ నా హృదయము వణకుచునన్ది దాని సథ్లములోనుండి అది 

కదలింపబడుచునన్ది. 

యోబు 37:2 => ఆయన సవ్రగరజ్నమును వినుడి ఆయన నోటనుండి బయలువెళుల్ ధవ్ని 

నాలకించుడి. 

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:7 => పరిశుదధ్దూతల సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన చుటుట్నునన్ వారందరికంటె 

భయంకరుడు. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 
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యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

దానియేలు 10:7 => దానియేలను నాకు ఈ దరశ్నము కలుగగా నాతోకూడనునన్ మనుషుయ్లు దాని 

చూడలేదు గాని మిగుల భయాకార్ంతులై దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

మతత్యి 17:6 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 5:15 => అందుకు యెహోవా సేనాధిపతి నీవు నిలిచియునన్ యీ సథ్లము 

పరిశుదధ్మైనది, నీ పాదరక్షలను తీసివేయుమని యెహోషువతో చెపప్గా యెహోషువ ఆలాగు చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 
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వచనము 36 

ఇతడు ఐగుపుత్లోను ఎఱఱ్సముదర్ములోను నలువది ఏండుల్ అరణయ్ములోను మహతాక్రయ్ములను 

సూచక కిర్యలను చేసి వారిని తోడుకొని వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:5 => అందుకాయన దగగ్రకు రావదుద్, నీ పాదముల నుండి నీ చెపుప్లు 

విడువుము, నీవు నిలిచియునన్ సథ్లము పరిశుదధ్ పర్దేశము అనెను. 

యెహోషువ 5:15 => అందుకు యెహోవా సేనాధిపతి నీవు నిలిచియునన్ యీ సథ్లము 

పరిశుదధ్మైనది, నీ పాదరక్షలను తీసివేయుమని యెహోషువతో చెపప్గా యెహోషువ ఆలాగు చేసెను. 

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుదిధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 

2 పేతురు 1:18 => మేము ఆ పరిశుదధ్ పరవ్తము మీద ఆయనతో కూడ ఉండినవారమై, ఆ శబద్ము 

ఆకాశమునుండి రాగా వింటిమి. 

వచనము 37 

నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న 

మోషే యితడే. 

నిరగ్మకాండము 2:23 => ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, 

తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 

నిరగ్మకాండము 2:24 => కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో 

తాను చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:25 => దేవుడు ఇశార్యేలీయులను చూచెను; దేవుడు వారియందు 

లక్షయ్ముంచెను. 
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నిరగ్మకాండము 3:7 => మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను 

నిశచ్యముగా చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి 

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 3:9 => ఇశార్యేలీయుల మొర నిజముగా నాయొదద్కు చేరినది, ఐగుపీత్యులు 

వారిని పెటుట్చునన్ హింస చూచితిని. 

నిరగ్మకాండము 4:31 => మరియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులను చూడవచిచ్ తమ బాధను 

కనిపెటెట్నను మాట జనులు విని తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 6:5 => ఐగుపీత్యులు దాసతవ్మునకు లోపరచియునన్ ఇశార్యేలీయుల 

మూలుగును విని నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనియునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:6 => కాబటిట్ నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపుప్ము నేనే యెహోవాను; నేను 

ఐగుపీత్యులు మోయించు బరువుల కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచి , వారి 

దాసతవ్ములోనుండి మిముమ్ను విడిపించి, నా బాహువు చాపి గొపప్ తీరుప్లుతీరిచ్ మిముమ్ను 

విడిపించి, 

నాయ్యాధిపతులు 2:18 => తమ శతుర్వులు తముమ్ను బాధింపగా వారు విడిచిన నిటూ ట్రుప్లు 

యెహోవా విని సంతాపించి వారికొరకు నాయ్యాధిపతులను పుటిట్ంచి, ఆ యా నాయ్యాధిపతులకు 

తోడైయుండి వారి దినములనిన్టను వారి శతుర్వుల చేతులలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:15 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మేము పాపము చేసియునాన్ము, నీ దృషిట్కి 

ఏది అనుకూలమో దాని చొపుప్న మాకు చేయుము; దయచేసి నేడు మముమ్ను రకిష్ంపుమని చెపిప్ 

నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

నెహెమాయ్ 9:9 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండి నీ మాటచొపుప్న జరిగించితివి. ఐగుపుత్లో మా 

పితరులు పొందిన శర్మను నీవు చూచితివి, ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ వారి మొఱఱ్ను నీవు వింటివి. 

కీరత్నలు 106:44 => అయినను వారి రోదనము తనకు వినబడగా వారికి కలిగిన శర్మను ఆయన 

చూచెను. 
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యెషయా 63:8 => వారు నా జనులనియు అబదధ్ములాడనేరని పిలల్లనియు అనుకొని ఆయన వారికి 

రక్షకుడాయెను. 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

ఆదికాండము 11:5 => యెహోవా నరుల కుమారులు కటిట్న పటట్ణమును గోపురమును చూడ 

దిగివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 18:21 => నేను దిగిపోయి నాయొదద్కు వచిచ్న ఆ మొర చొపుప్ననే వారు 

సంపూరణ్ముగా చేసిరో లేదో చూచెదను; చేయనియెడల నేను తెలిసికొందుననెను. 

నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 11:17 => నేను దిగి అకక్డ నీతో మాటలాడెదను. మరియు నీమీద వచిచ్న ఆతమ్లో 

పాలు వారిమీద ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా మోయకుండునటుల్ వారు దానిలో 

నొకపాలు నీతోకూడ భరింపవలెను. 

కీరత్నలు 144:5 => యెహోవా, నీ ఆకాశమును వంచి దిగిరముమ్ పరవ్తములు పొగ రాజునటుల్ నీవు 

వాటిని ముటుట్ము 

యెషయా 64:1 => గగనము చీలుచ్కొని నీవు దిగివచెచ్దవు గాక నీ సనిన్ధిని పరవ్తములు 

తతత్రిలుల్ను గాక. 

యోహాను 3:13 => మరియు పరలోకమునుండి దిగి వచిచ్నవాడే, అనగా పరలోకములో ఉండు 

మనుషయ్కుమారుడే తపప్ పరలోకమునకు ఎకిక్పోయిన వాడెవడును లేడు. 

Page  of 1013 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యోహాను 6:38 => తండిర్ నాకు అనుగర్హించువారందరును నాయొదద్కు వతుత్రు; నాయొదద్కు 

వచుచ్వానిని నేనెంతమాతర్మును బయటికి తోర్సివేయను. 

నిరగ్మకాండము 3:10 => కాగా రముమ్, నినున్ ఫరోయొదద్కు పంపెదను; ఇశార్యేలీయులైన నా 

పర్జలను నీవు ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 3:14 => అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో 

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 

కీరత్నలు 105:26 => ఆయన తన సేవకుడైన మోషేను తాను ఏరప్రచుకొనిన అహరోనును పంపెను. 

హోషేయ 12:13 => ఒక పర్వకత్ దావ్రా యెహోవా ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

రపిప్ంచెను, పర్వకత్ దావ్రా వారిని కాపాడెను. 

మీకా 6:4 => ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచితిని, దాసగృహములోనుండి 

మిముమ్ను విమోచించితిని, మిముమ్ను నడిపించుటకై మోషే అహరోను మిరాయ్ములను పంపించితిని. 

ఆదికాండము 31:12 => అపుప్డు ఆయన నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; గొఱఱ్లను దాటుచునన్ 

పొటే ట్ళల్నిన్యు చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవి; ఏలయనగా లాబాను నీకు చేయుచునన్ది 

యావతుత్ను చూచితిని 

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:14 => వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా 

ఉండెను. వారు జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను 

కఠినసేవ చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి. 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 
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కీరత్నలు 35:22 => యెహోవా, అది నీకే కనబడుచునన్ది గదా మౌనముగా నుండకుము నా 

పర్భువా, నాకు దూరముగా నుండకుము.  

యెహెజేక్లు 16:6 => అయితే నేను నీయొదద్కు వచిచ్, రకత్ములో పొరుల్చునన్ నినున్ చూచి నీ 

రకత్ములో పొరిల్యునన్ నీవు బర్దుకుమని నీతో చెపిప్తిని, నీవు నీ రకత్ములో పొరిల్యునన్ను బర్దుకుమని 

నీతో చెపిప్తిని.  

జెకరాయ్ 9:8 => నేను కనున్లారా చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండను, 

తిరుగులాడు సైనయ్ములు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడుకొనుటకై నేనొక 

దండుపేటను ఏరప్రచెదను. 

వచనము 38 

సీనాయి పరవ్తముమీద తనతో మాటలాడిన దేవదూతతోను మన పితరులతోను అరణయ్ములోని 

సంఘమందు ఉండి మనకిచుచ్టకు జీవవాకయ్ములను తీసికొనినవాడితడే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:11 => తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని 

కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:12 => ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కలదని యాకోబు విని, మన పితరులను 

అకక్డికి మొదటిసారి పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:13 => వారు రెండవసారి వచిచ్నపుప్డు యోసేపు తన అనన్దముమ్లకు 

తనున్ తెలియజేసికొనెను; అపుప్డు యోసేపు యొకక్ వంశము ఫరోకు తెలియవచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:14 => యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని 

పిలువనంపెను; వారు డెబబ్దియయిదుగురు 

Page  of 1015 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:15 => యాకోబు ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను; అకక్డ అతడును మన పితరులును 

చనిపోయి అకక్డ నుండి షెకెమునకు తేబడి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:28 => నీవు నినన్ ఐగుపీత్యుని చంపినటుట్ ననున్ను చంపదలచి 

యునాన్వా అని అతనిని తోర్సివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

1 సమూయేలు 8:7 => అందుకు యెహోవా సమూయేలునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా జనులు నీతో 

చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము జరిగింపుము; వారు నినున్ విసరిజ్ంపలేదు గాని తముమ్ను ఏలకుండ 

ననేన్ విసరిజ్ంచియునాన్రు. 

1 సమూయేలు 8:8 => వారు ననున్ విసరిజ్ంచి, యితర దేవతలను పూజించి, నేను ఐగుపుత్లోనుండి 

వారిని రపిప్ంచిన నాటినుండి నేటివరకు తాము చేయుచువచిచ్న కారయ్ములనిన్టి పర్కారముగా వారు 

నీయెడలను జరిగించుచునాన్రు; వారు చెపిప్న మాటలను అంగీకరించుము. 

1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

యోహాను 18:40 => అయితే వారు వీనిని వదుద్, బరబబ్ను విడుదల చేయుమని మరల కేకలువేసిరి. 

ఈ బరబబ్ బందిపోటు దొంగ. 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 
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కీరత్నలు 75:7 => దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్వాడు ఆయన ఒకని తగిగ్ంచును ఒకని హెచిచ్ంచును 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 

కీరత్నలు 118:22 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

కీరత్నలు 118:23 => అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 12:8 => యాకోబు ఐగుపుత్నకు వచిచ్న పిమమ్ట మీ పితరులు యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన మోషే అహరోనులను పంపినందున వారు మీ పితరులను ఐగుపుత్లోనుండి 

తోడుకొని వచిచ్ యీ సథ్లమందు నివసింపజేసిరి. 

నెహెమాయ్ 9:10 => ఫరోయు అతని దాసులందరును అతని దేశపు జనులందరును వారియెడల 

బహు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని నీకు తెలియగా నీవు వారియెదుట సూచక కిర్యలను 

మహతాక్రయ్ములను చూపించితివి. ఆలాగున చేయుటవలన నీవు ఈ దినమందునన్టుట్గా 

పర్సిదిధ్నొందితివి. 

నెహెమాయ్ 9:11 => మరియు నీ జనులయెదుట నీవు సముదర్మును విభాగించినందున వారు 

సముదర్ము మధయ్ పొడినేలను నడచిరి, ఒకడు లోతునీట రాయి వేసినటుల్ వారిని తరిమినవారిని 

అగాధజలములలో నీవు పడవేసితివి. 
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నెహెమాయ్ 9:12 => ఇదియుగాక పగటికాలమందు మేఘసత్ంభములో ఉండినవాడవును 

రాతిర్కాలమందు వారు వెళల్వలసిన మారగ్మున వెలుగిచుచ్టకై అగిన్సత్ంభములో ఉండినవాడవును 

అయియుండి వారిని తోడుకొనిపోతివి. 

నెహెమాయ్ 9:13 => సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగివచిచ్ ఆకాశమునుండి వారితో మాటలాడి, వారికి 

నీతియుకత్మైన విధులను సతయ్మైన ఆజఞ్లను మేలు కరములైన కటట్డలను ధరమ్ములను నీవు 

దయచేసితివి. 

నెహెమాయ్ 9:14 => వారికి నీ పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినమును ఆచరింప నాజఞ్ ఇచిచ్ నీ దాసుడైన 

మోషే దావ్రా ఆజఞ్లను కటట్డలను ధరమ్శాసత్రమును వారికి నియమించితివి. 

కీరత్నలు 77:20 => మాషే అహరోనులచేత నీ పర్జలను మందవలె నడిపించితివి. 

యెషయా 63:11 => అపుప్డు ఆయన పూరవ్దినములను మోషేను తన జనులను జాఞ్పకము 

చే సి కొ నె ను . త న మం ద కా ప రు ల కు స హ కా రి యై స ము దర్ ము లో నుం డి త ముమ్ ను 

తోడుకొనివచిచ్నవాడేడి?  

యెషయా 63:12 => తమలో తన పరిశుదాధ్తమ్ను ఉంచినవాడేడి? మోషే కుడిచేతి వైపున 

మహిమగల తన బాహువును పోనిచిచ్నవాడేడి? 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

నిరగ్మకాండము 14:19 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల యెదుట సమూహమునకు ముందుగా నడిచిన 

దేవదూత వారి వెనుకకుపోయి వారిని వెంబడించెను; ఆ మేఘసత్ంభము వారి యెదుటనుండి పోయి 

వారి వెనుక నిలిచెను 

నిరగ్మకాండము 14:24 => అయితే వేకువజామున యెహోవా ఆ అగిన్ మేఘమయమైన 

సత్ంభమునుండి ఐగుపీత్యుల దండువైపు చూచి ఐగుపీత్యుల దండును కలవరపరచి 

Page  of 1018 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

నిరగ్మకాండము 23:20 => ఇదిగో తోర్వలో నినున్ కాపాడి నేను సిదధ్పరచిన చోటుకు నినున్ 

రపిప్ంచుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:21 => ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన 

కోపము రేపవదుద్; మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 23:22 => అయితే నీవు ఆయన మాటను జాగర్తత్గా విని నేను చెపిప్నది యావతుత్ 

చేసినయెడల నేను నీ శతుర్వులకు శతుర్వును నీ విరోధులకు విరోధియునైయుందును. 

నిరగ్మకాండము 23:23 => ఎటల్నగా నా దూత నీకు ముందుగా వెళుల్చు, అమోరీయులు హితీత్యులు 

పెరిజీజ్యులు కనానీయులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను వారునన్ చోటుకు నినున్ రపిప్ంచును, నేను 

వారిని సంహరించెదను. 

నిరగ్మకాండము 32:34 => కాబటిట్ నీవు వెళి ల్ నేను నీతో చెపిప్న చోటికి పర్జలను నడిపించుము. 

ఇదిగో నా దూత నీకు ముందుగా వెళుల్ను. నేను వచుచ్ దినమున వారి పాపమును వారి మీదికి 

రపిప్ంచెదనని మోషేతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 33:2 => నేను నీకు ముందుగా దూతను పంపి కనానీయులను అమోరీయులను 

హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను వెళల్గొటెట్దను. 

నిరగ్మకాండము 33:12 => మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను చూడుము ఈ పర్జలను తోడుకొనిపొమమ్ని 

నీవు నాతో చెపుప్చునాన్వు గాని నాతో ఎవరిని పంపెదవో అది నాకు తెలుపలేదు. నీవు నేను నీ 

పేరునుబటిట్ నినున్ ఎరిగియునాన్ననియు, నా కటాక్షము నీకు కలిగినదనియు చెపిప్తివి కదా.  

నిరగ్మకాండము 33:13 => కాబటిట్ నీ కటాక్షము నాయెడల కలిగినయెడల నీ కటాక్షము నాయెడల 

కలుగునటుల్గా దయచేసి నీ మారగ్మును నాకు తెలుపుము. అపుప్డు నేను నినున్ తెలిసికొందును; 

చితత్గించుము, ఈ జనము నీ పర్జలేగదా అనెను.  

నిరగ్మకాండము 33:14 => అందుకు ఆయన నా సనిన్ధి నీకు తోడుగా వచుచ్ను, నేను నీకు విశార్ంతి 

కలుగజేసెదననగా 

నిరగ్మకాండము 33:15 => మోషే నీ సనిన్ధి రానియెడల ఇకక్డనుండి మముమ్ను 

తోడుకొనిపోకుము. 
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సంఖాయ్కాండము 20:16 => మేము యెహోవాకు మొఱపెటట్గా ఆయన మా మొఱనువిని, దూతను 

పంపి ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచెను. ఇదిగో మేము నీ పొలిమేరల చివర కాదేషు పటట్ణములో 

ఉనాన్ము. 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

కొ లొ సస్ యు ల కు 1 : 1 5 = > ఆ య న అ దృ శయ్ దే వు ని సవ్ రూ పి యై స రవ్ సృ షిట్ కి 

ఆదిసంభూతుడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:2 => ఎందుకనగా దేవదూతల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినందున, 

పర్తి అతికర్మమును అవిధేయతయు నాయ్యమైన పర్తిఫలము పొందియుండగా 

ఆదికాండము 26:27 => ఇసాస్కు మీరు నామీద పగపటిట్ మీయొదద్నుండి ననున్ పంపివేసిన 

తరువాత ఎందునిమితత్ము నాయొదద్కు వచిచ్యునాన్రని వారినడుగగా 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

ఆదికాండము 45:7 => పార్ణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా ననున్ పంపించెను. 

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 

వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

నిరగ్మకాండము 6:26 => ఇశార్యేలీయులను వారి సేనల చొపుప్న ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

వెలుపలికి రపిప్ంచుడని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన అహరోను మోషేలు వీరు. 
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నిరగ్మకాండము 18:1 => దేవుడు మోషేకును తన పర్జలైన ఇశార్యేలీయులకును చేసినదంతయు, 

యెహోవా ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్నుండి వెలుపలికి రపిప్ంచిన సంగతియు, మిదాయ్ను 

యాజకుడును మోషే మామయునైన యితోర్ వినినపుప్డు 

సంఖాయ్కాండము 16:13 => అయితే వారు మేము రాము; ఈ అరణయ్ములో మముమ్ను చంపవలెనని 

పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములోనుండి మముమ్ను తీసికొనివచుచ్ట చాలనటుట్, మామీద 

పర్భుతవ్ము చేయుటకును నీకధికారము కావలెనా? 

సంఖాయ్కాండము 20:4 => అయితే మేమును మా పశువులును ఇకక్డ చనిపోవునటుల్ ఈ 

అరణయ్ములోనికి యెహోవా సమాజమును మీరేల తెచిచ్తిరి? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:16 => సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యెహోవా అతని భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను 

తన సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.  

నాయ్యాధిపతులు 11:5 => అమోమ్నీయులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేసినందున 

కీరత్నలు 103:7 => ఆయన మోషేకు తన మారగ్ములను తెలియజేసెను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లకు తన 

కిర్యలను కనుపరచెను 

కీరత్నలు 105:26 => ఆయన తన సేవకుడైన మోషేను తాను ఏరప్రచుకొనిన అహరోనును పంపెను. 

సామెతలు 8:33 => ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 

హోషేయ 12:13 => ఒక పర్వకత్ దావ్రా యెహోవా ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

రపిప్ంచెను, పర్వకత్ దావ్రా వారిని కాపాడెను. 

జెకరాయ్ 3:6 => అపుప్డు యెహోవా దూత యెహోషువకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మారుక్ 8:31 => మరియు మనుషయ్కుమారుడు అనేక హింసలుపొంది, పెదద్లచేతను 

పర్ధానయాజకులచేతను శాసు త్ర్లచేతను ఉపేకిష్ంపబడి చంపబడి, మూడు దినములైన తరువాత లేచుట 

అగతయ్మని ఆయన వారికి బోధింప నారంభించెను. 

లూకా 20:2 => నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ము చేయుచునాన్వో, యీ అధికారము నీకెవడు 

ఇచెచ్నో మాతో చెపుప్మని ఆయనను అడిగిరి. 
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యోహాను 9:29 => దేవుడు మోషేతో మాటలాడెనని యెరుగుదుము గాని వీడెకక్డనుండి వచెచ్నో 

యెరుగమని చెపిప్ వానిని దూషించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:38 => సీనాయి పరవ్తముమీద తనతో మాటలాడిన దేవదూతతోను మన 

పితరులతోను అరణయ్ములోని సంఘమందు ఉండి మనకిచుచ్టకు జీవవాకయ్ములను 

తీసికొనినవాడితడే. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

వచనము 39 

ఇతనికి మన పితరులు లోబడనొలల్క యితనిని తోర్సివేసి, తమ హృదయములలో ఐగుపుత్నకు పోగోరిన 

వారై 

నిరగ్మకాండము 12:41 => ఆ నాలుగు వందల ముపప్ది సంవతస్రములు గడచిన తరువాత 

జరిగినదేమనగా, ఆ దినమందే యెహోవా సేనలనిన్యు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరిపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 33:1 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవును నీవు ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

తోడుకొనివచిచ్న పర్జలును బయలుదేరి, నేను అబార్హాముతోను ఇసాస్కుతోను యాకోబుతోను 

పర్మాణముచేసి నీ సంతానమునకు దీనినిచెచ్దనని చెపిప్న పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు 

లేచిపొండి. 

నిరగ్మకాండము 7:1 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఇదిగో నినున్ ఫరోకు దేవునిగా 

నియమించితిని; నీ అనన్ అహరోను నీకు పర్వకత్గా నుండును. 
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నిరగ్మకాండము 14:31 => యెహోవా ఐగుపీత్యులకు చేసిన గొపప్ కారయ్మును ఇశార్యేలీయులు 

చూచిరి గనుక ఆ పర్జలు యెహోవాకు భయపడి యెహోవాయందును ఆయన సేవకుడైన 

మోషేయందును నమమ్కముంచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:33 => నీవు దేవుని సవ్రము అగిన్ మధయ్నుండి మాటలాడుట వినినటుల్ 

మరి ఏ జనమైనను విని బర్దికెనా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:34 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లో మా కనున్లయెదుట 

చేసినవాటనిన్టిచొపుప్న ఏ దేవుడైనను శోధనలతోను సూచక కిర్యలతోను మహతాక్రయ్ములతోను 

యుదధ్ముతోను బాహుబలముతోను చాచిన చేతితోను మహా భయంకర కారయ్ములతోను ఎపుప్డైనను 

వచిచ్ ఒక జనములోనుండి తనకొరకు ఒక జనమును తీసికొన యతన్ముచేసెనా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:35 => అయితే యెహోవా దేవుడనియు, ఆయన తపప్ మరియొకడు 

లేడనియు నీవు తెలిసికొనునటుల్ అది నీకు చూపబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:36 => నీకు బోధించుటకు ఆయన ఆకాశమునుండి తన సవ్రమును నీకు 

వినిపించెను; భూమిమీద తన గొపప్ అగిన్ని నీకు చూపినపుప్డు ఆ అగిన్ మధయ్నుండి ఆయన మాటలను 

నీవు వింటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:37 => ఆయన నీ పితరులను పేర్మించెను గనుక వారి తరువాత వారి 

సంతానమును ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:21 => నీవు నీ కుమారునితో ఇటల్నుము మనము ఐగుపుత్లో ఫరోకు 

దాసులమైయుండగా యెహోవా బాహుబలముచేత ఐగుపుత్లోనుండి మనలను రపిప్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:22 => మరియు యెహోవా ఐగుపుత్మీదను ఫరోమీదను అతని 

యింటివారందరిమీదను బాధకరములైన గొపప్ సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను మన 

కనున్లయెదుట కనుపరచి, 

నెహెమాయ్ 9:10 => ఫరోయు అతని దాసులందరును అతని దేశపు జనులందరును వారియెడల 

బహు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని నీకు తెలియగా నీవు వారియెదుట సూచక కిర్యలను 
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మహతాక్రయ్ములను చూపించితివి. ఆలాగున చేయుటవలన నీవు ఈ దినమందునన్టుట్గా 

పర్సిదిధ్నొందితివి. 

కీరత్నలు 78:12 => ఐగుపుత్దేశములోని సోయను కేష్తర్మందు వారి పితరులు చూచుచుండగా 

ఆయన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేసెను.  

కీరత్నలు 78:13 => ఆయన సముదర్మును పాయలుగా చేసి వారిని అదద్రికి నడిపించెను ఆయన 

నీటిని రాశిగా నిలిపెను 

కీరత్నలు 78:42 => ఆయన బాహుబలమునైనను విరోధుల చేతిలోనుండి ఆయన తముమ్ను 

విమోచించిన దినమునైనను వారు సమ్రణకు తెచుచ్కొనలేదు.  

కీరత్నలు 78:43 => ఐగుపుత్లో తన సూచకకిర్యలను సోయను కేష్తర్మందు తన అదుభ్తములను 

ఆయన చూపిన దినమును వారు జఞ్పిత్కి తెచుచ్కొనలేదు. 

కీరత్నలు 78:44 => ఐగుపీత్యులు తార్గలేకుండ నైలునది కాలువలను వారి పర్వాహజలములను 

ఆయన రకత్ముగా మారెచ్ను  

కీరత్నలు 78:45 => ఆయన వారిమీదికి జోరీగలను గుంపుగా విడిచెను అవి వారిని తినివేసెను 

కపప్లను విడిచెను అవి వారిని నాశనము చేసెను. 

కీరత్నలు 78:46 => ఆయన వారి పంటను చీడపురుగులకిచెచ్ను వారి కషట్ఫలములను 

మిడతలకపప్గించెను. 

కీరత్నలు 78:47 => వడగండల్చేత వారి దార్క్షతీగెలను హిమముచేత వారి మేడిచెటల్ను ఆయన 

పాడుచేసెను. 

కీరత్నలు 78:48 => వారి పశువులను వడగండల్ పాలుచేసెను. వారి మందలను పిడుగుల 

పాలుచేసెను. 

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 

కీరత్నలు 78:50 => తన కోపమునకు ఆయన తోర్వ చదునుచేసెను మరణమునుండి వారి 

పార్ణమును తపిప్ంపక వారి జీవమును తెగులునకు అపప్గించెను. 
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కీరత్నలు 78:51 => ఐగుపుత్లోని జేయ్షుఠ్లనందరిని హాము గుడారములలోనునన్ బలపార్రంభమైన 

పర్థమసంతానమును ఆయన సంహరించెను. 

కీరత్నలు 105:27 => వారు ఐగుపీత్యుల మధయ్ను ఆయన సూచక కిర్యలను హాము దేశములో 

మహతాక్రయ్ములను జరిగించిరి 

కీరత్నలు 105:28 => ఆయన అంధకారము పంపి చీకటి కమమ్జేసెను వారు ఆయన మాటను 

ఎదిరింపలేదు. 

కీరత్నలు 105:29 => ఆయన వారి జలములను రకత్ముగా మారెచ్ను వారి చేపలను చంపెను. 

కీరత్నలు 105:30 => వారి దేశములో కపప్లు నిండెను అవి వారి రాజుల గదులలోనికి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 105:31 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా జోరీగలు పుటెట్ను వారి పార్ంతములనిన్టిలోనికి దోమలు 

వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 105:32 => ఆయన వారిమీద వడగండల్ వాన కురిపించెను. వారి దేశములో అగిన్జావ్లలు 

పుటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 105:33 => వారి దార్క్షతీగెలను వారి అంజూరపు చెటల్ను పడగొటెట్ను వారి 

పార్ంతములయందలి వృక్షములను విరుగకొటెట్ను. 

కీరత్నలు 105:34 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా పెదద్ మిడతలును లెకక్లేని చీడపురుగులును వచెచ్ను, 

కీరత్నలు 105:35 => అవి వారిదేశపు కూరచెటల్నిన్టిని వారి భూమి పంటలను తినివేసెను. 

కీరత్నలు 105:36 => వారి దేశమందలి సమసత్ జేయ్షుఠ్లను వారి పర్థమ సంతానమును ఆయన 

హతము చేసెను. 

కీరత్నలు 106:8 => అయినను తన మహా పరాకర్మమును పర్సిదిధ్ చేయుటకై ఆయన తన 

నామమునుబటిట్ వారిని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 106:9 => ఆయన ఎఱఱ్సముదర్మును గదిద్ంపగా అది ఆరిపోయెను మైదానముమీద 

నడుచునటుల్ వారిని అగాధజలములలో నడిపించెను.  

కీరత్నలు 106:10 => వారి పగవారి చేతిలోనుండి వారిని రకిష్ంచెను శతుర్వుల చేతిలోనుండి వారిని 

విమోచించెను. 
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కీరత్నలు 106:11 => నీళుల్ వారి శతుర్వులను ముంచివేసెను వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

కీరత్నలు 135:8 => ఐగుపుత్లో మనుషుయ్ల తొలిచూలులను పశువుల తొలిచూలులను ఆయన 

హతము చేసెను. 

కీరత్నలు 135:9 => ఐగుపూత్, నీ మధయ్ను ఫరోయెదుటను అతని ఉదోయ్గసుథ్ల యెదుటను ఆయనే 

సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను జరిగించెను. 

కీరత్నలు 135:10 => అనేకులైన అనయ్జనులను బలిషుఠ్లైన రాజులను ఆయన హతము చేసినవాడు. 

కీరత్నలు 135:11 => అమోరీయుల రాజైన ఓగును హతము చేసెను కనాను రాజయ్ములనిన్టిని 

పాడుచేసెను. 

కీరత్నలు 135:12 => ఆయన వారి దేశమును సావ్సథ్య్ముగాను ఇశార్యేలీయులైన తన పర్జలకు 

సావ్సథ్య్ముగాను అపప్గించెను. 

కీరత్నలు 136:9 => రాతిర్ నేలుటకు ఆయన చందుర్ని నక్షతర్ములను చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:10 => ఐగుపుత్దేశపు తొలిచూలులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:11 => వారి మధయ్నుండి ఇశార్యేలీయులను ఆయన రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:12 => చేయి చాచి తన బాహుబలముచేత వారిని రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:13 => ఎఱఱ్సముదర్మును ఆయన పాయలుగా చీలెచ్ను. ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:14 => ఆయన ఇశార్యేలీయులను దాని నడుమ దాటిపోజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:15 => ఫరోను అతని సైనయ్మును ఎఱఱ్సముదర్ములో ఆయన ముంచివేసెను ఆయన 

కృప నిరంతరముండును. 
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నిరగ్మకాండము 14:21 => మోషే సముదర్మువైపు తన చెయియ్ చాపగా యెహోవా ఆ రాతిర్ అంతయు 

బలమైన తూరుప్గాలిచేత సముదర్మును తొలగించి దానిని ఆరిన నేలగా చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 14:27 => మోషే సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపగా పొర్దుద్ పొడిచినపుప్డు 

సముదర్ము అధిక బలముతో తిరిగి పొరెల్ను గనుక ఐగుపీత్యులు అది చూచి వెనుకకు పారిపోయిరి. 

అపుప్డు యెహోవా సముదర్ము మధయ్ను ఐగుపీత్యులను నాశము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 14:28 => నీళుల్ తిరిగివచిచ్ ఆ రథములను రౌతులను వారి వెనుక 

సముదర్ములోనికి వచిచ్న ఫరోయొకక్ సరవ్సేనను కపిప్వేసెను; వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

నిరగ్మకాండము 14:29 => అయితే ఇశార్యేలీయులు ఆరిన నేలను సముదర్ము మధయ్నునన్పుప్డు ఆ 

నీళుల్ వారి కుడి యెడమ పర్కక్లను గోడవలె నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 15:23 => మారా నీళుల్ చేదైనవి గనుక వారు ఆ నీళుల్ తార్గలేకపోయిరి. 

అందువలన దానికి మారా అను పేరు కలిగెను. 

నిరగ్మకాండము 15:24 => పర్జలు మేమేమి తార్గుదుమని మోషేమీద సణగుకొనగా 

నిరగ్మకాండము 15:25 => అతడు యెహోవాకు మొఱపెటెట్ను. అంతట యెహోవా అతనికి ఒక 

చెటుట్ను చూపెను. అది ఆ నీళల్లో వేసిన తరువాత నీళుల్ మధురములాయెను. అకక్డ ఆయన వారికి 

కటట్డను విధిని నిరణ్యించి, అకక్డ వారిని పరీకిష్ంచి 

నిరగ్మకాండము 16:1 => తరువాత ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయును ఏలీమునుండి 

పర్యాణమైపోయి, వారు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరిన రెండవనెల పదునైదవ దినమున 

ఏలీమునకును సీనాయికిని మధయ్నునన్ సీను అరణయ్మునకు వచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 17:16 => అమాలేకీయులు తమ చేతిని యెహోవా సింహాసనమునకు విరోధముగా 

ఎతిత్రి గనుక యెహోవాకు అమాలేకీయులతో తరతరముల వరకు యుదధ్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 19:1 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమునుండి బయలుదేరిన మూడవ నెలలో, 

వారు బయలుదేరిననాడే మూడవ నెల ఆరంభదినమందే, వారు సీనాయి అరణయ్మునకు వచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 20:26 => మరియు నా బలిపీఠముమీద నీ దిగంబరతవ్ము కనబడక యుండునటుల్ 

మెటల్మీదుగా దానిని ఎకక్కూడదు. 

Page  of 1027 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

సంఖాయ్కాండము 9:15 => వారు మందిరమును నిలువబెటిట్న దినమున మేఘము సాక్షయ్పు 

గుడారములోని మందిరమును కమెమ్ను; సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు అగిన్వంటి 

ఆకారము మందిరముమీద నుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:16 => నితయ్మును ఆలాగే జరిగెను. మేఘము మందిరమును కమెమ్ను; 

రాతిర్యందు అగిన్వంటి ఆకారము కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:17 => ఆ మేఘము గుడారము మీదనుండి పైకెతత్బడునపుప్డు ఇశార్యేలీయులు 

పర్యాణమైసాగిరి; ఆ మేఘము ఎకక్డ నిలిచెనో అకక్డనే ఇశార్యేలీయులు తమ గుడారములను 

వేసికొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 9:18 => యెహోవా నోటి మాటచొపుప్న ఇశార్యేలీయులు పర్యాణమైసాగిరి. 

యెహోవా నోటి మాటచొపుప్న వారు తమ గుడారములను వేసికొనిరి. ఆ మేఘము మందిరముమీద 

నిలిచియుండిన దినములనిన్యు వారు నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 9:19 => ఆ మేఘము బహుదినములు మందిరముమీద నిలిచినయెడల 

ఇశార్యేలీయులు యెహోవా విధిననుసరించి పర్యాణము చేయకుండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 9:20 => మేఘము కొనిన్ దినములు మందిరముమీద నిలిచినయెడల వారును 

నిలిచిరి; యెహోవా నోటి మాటచొపుప్ననే నిలిచిరి, యెహోవా నోటి మాటచొపుప్ననే పర్యాణము 

చేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 9:21 => ఆలాగే మేఘము సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు 

నిలిచినయెడల ఉదయమందు ఆ మేఘము పైకెతత్బడగానే వారు పర్యాణము చేసిరి. పగలేమి 

రాతిర్యేమి ఆ మేఘము పైకెతత్బడినపుప్డే వారు పర్యాణముచేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 9:22 => ఆ మేఘము రెండుదినములుగాని, ఒక నెలగాని, యేడాదిగాని తడవుచేసి 

మందిరముమీద నిలిచినయెడల ఇశార్యేలీయులు పర్యాణము చేయక తమ గుడారములలో నిలిచిరి. 

అది ఎతత్బడినపుప్డు వారు పర్యాణము చేసిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 9:23 => యెహోవా మాటచొపుప్న వారు తమ గుడారములను వేసికొనిరి; 

యెహోవా మాటచొపుప్న వారు పర్యాణముచేసిరి; మోషేదావ్రా యెహోవా చెపిప్న మాటనుబటిట్ 

యెహోవా ఆజఞ్ననుసరించి నడిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 11:1 => జనులు ఆయాసమునుగూరిచ్ సణుగుచుండగా అది యెహోవాకు 

వినబడెను; యెహోవా దాని వినినపుప్డు ఆయన కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా అగిన్ వారిలో 

రగులుకొని ఆ పాళెములో నొకకొనను దహింపసాగెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:2 => జనులు మోషేకు మొఱపెటట్గా మోషే యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు ఆ 

అగిన్ చలాల్రెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:3 => యెహోవా అగిన్ వారిలో రగులుకొనినందున ఆ చోటికి తబేరా అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:4 => వారి మధయ్నునన్ మిశిర్తజనము మాంసాపేక్ష అధికముగా కనుపరచగా 

ఇశార్యేలీయులును మరల ఏడిచ్ మాకెవరు మాంసము పెటెట్దరు? 

సంఖాయ్కాండము 11:5 => ఐగుపుత్లో మేము ఉచితముగా తినిన చేపలును కీరకాయలును 

దోసకాయలును కూరాకులును ఉలిల్పాయలును తెలల్గడడ్లును జాఞ్పకమునకు వచుచ్చునన్వి. ఇపుప్డు 

మా పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను. 

సంఖాయ్కాండము 11:6 => ఈ మనాన్ కాక మా కనున్లయెదుట మరేమియు లేదని చెపుప్కొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 11:7 => ఆ మనాన్ కొతిమెరగింజలవలె ఉండెను. చూపునకు అది బోళమువలె 

ఉండెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:8 => జనులు తిరుగుచు దానిని గూరుచ్కొని తిరుగట విసిరి లేక రోట దంచి 

పెనముమీద కాలిచ్ రొటెట్లు చేసిరి; దాని రుచి కొర్తత్ నూనె రుచివలె ఉండెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:9 => రాతిర్యందు మంచు పాళెముమీద కురిసినపుప్డు ఆ మనాన్ దాని వెంటనే 

పడెను. 
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సంఖాయ్కాండము 11:10 => జనులు తమ తమ కుటుంబములలో ఎవరి గుడారపు దావ్రమునొదద్ 

వారు ఏడవ్గా మోషే వినెను. యెహోవా కోపము బహుగా రగులుకొనెను. వారు ఏడుచ్ట మోషే 

దృషిట్కిని చెడడ్దిగా నుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:11 => కాగా మోషే యెహోవాతో యిటల్నెను నీవేల నీ సేవకుని బాధించితివి? 

నామీద నీ కటాక్షము రానీయక యీ జనులందరి భారమును నామీద పెటట్నేల?  

సంఖాయ్కాండము 11:12 => నేనే యీ సరవ్ జనమును గరభ్మున ధరించితినా? నేనే వీరిని కంటినా? 

పాలిచిచ్ పెంచెడు తండిర్ పసిపిలల్ను మోయునటుల్ నేను వీరి తండుర్లకు పర్మాణపూరవ్కముగా ఇచిచ్న 

దేశమునకు వీరిని నీ రొముమ్న ఎతుత్కొనిపొమమ్ని నాతో చెపుప్చునాన్వు.  

సంఖాయ్కాండము 11:13 => ఈ సమసత్ పర్జలకు ఇచుచ్టకు మాంసము నాకెకక్డిది? వారు ననున్ 

చూచి యేడుచ్చు తినుటకు మాకు మాంసమిమమ్ని అడుగుచునాన్రు  

సంఖాయ్కాండము 11:14 => ఈ సమసత్ పర్జలను ఒంటిగా మోయ నావలన కాదు; అది నేను 

భరింపలేని భారము; నీవు నాకిటుల్ చేయదలచినయెడల ననున్ చంపుము. 

సంఖాయ్కాండము 11:15 => నామీద నీ కటాక్షము వచిచ్నయెడల నేను నా బాధను చూడకుండునటుల్ 

ననున్ చంపుము. 

సంఖాయ్కాండము 11:16 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను జనులకు పెదద్లనియు 

అధిపతులనియు నీవెరిగిన ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలోనుండి డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను నాయొదద్కు 

పోగుచేసి పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు వారిని తోడుకొనిరముమ్. అకక్డ వారు నీతోకూడ నిలువబడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:17 => నేను దిగి అకక్డ నీతో మాటలాడెదను. మరియు నీమీద వచిచ్న ఆతమ్లో 

పాలు వారిమీద ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా మోయకుండునటుల్ వారు దానిలో 

నొకపాలు నీతోకూడ భరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:18 => నీవు జనులను చూచి యిటల్నుము మిముమ్ను మీరు రేపటికి 

పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; మీరు మాంసము తిందురు. యెహోవా వినునటుల్ ఏడిచ్ మాకు ఎవరు 

మాంసము పెటుట్దురు? ఐగుపుత్లో మాకు బాగుగానే జరిగినదని మీరు చెపుప్కొంటిరి గనుక యెహోవా 

మీకు మాంసమిచుచ్ను, మీరు తిందురు. 
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సంఖాయ్కాండము 11:19 => ఒకక్ దినము కాదు, రెండు దినములు కాదు, అయిదు దినములు 

కాదు, పది దినములు కాదు, ఇరువది దినములు కాదు. 

సంఖాయ్కాండము 11:20 => ఒక నెల దినములవరకు, అనగా అది మీ నాసికారంధర్ములలోనుండి 

వచిచ్ మీకు అసహయ్ము పుటుట్వరకు దానిని తిందురు; ఏలయనగా మీరు మీ మధయ్నునన్ యెహోవాను 

నిరల్క్షయ్ముచేసి ఆయన సనిన్ధిని ఏడిచ్ ఐగుపుత్లోనుండి యెందుకు వచిచ్తిమనుకొంటిరి.  

సంఖాయ్కాండము 11:21 => అందుకు మోషే నేను ఈ జనులమధయ్ ఉనాన్ను; వారు ఆరులక్షల 

పాదచారులు వారు నెలదినములు తినుటకు వారికి మాంసమిచెచ్దనని చెపిప్తివి. 

సంఖాయ్కాండము 11:22 => వారు తృపిత్గా తినునటుల్ వారినిమితత్ము గొఱఱ్లను పశువులను 

చంపవలెనా? వారు తృపిత్గా తినునటుల్ సముదర్పు చేపలనిన్యు వారినిమితత్ము కూరచ్వలెనా? అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:23 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను యెహోవా బాహుబలము 

తకుక్వైనదా? నా మాట నీయెడల నెరవేరునో లేదో యిపుప్డు చూచెదవు. 

సంఖాయ్కాండము 11:24 => మోషే బయటికి వచిచ్ యెహోవా మాటలను జనులతో చెపిప్, జనుల 

పెదద్లలోనుండి డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను పోగుచేసి గుడారముచుటుట్ వారిని నిలువబెటట్గా 

సంఖాయ్కాండము 11:25 => యెహోవా మేఘములో దిగి అతనితో మాటలాడి అతనిమీద వచిచ్న 

ఆతమ్లో పాలు ఆ డెబబ్దిమంది పెదద్లమీద ఉంచెను; కావున ఆ ఆతమ్ వారిమీద నిలిచినపుప్డు వారు 

పర్వచించిరి గాని మరల పర్వచింపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 11:26 => ఆ మనుషుయ్లలో నిదద్రు పాళెములో నిలిచియుండిరి; వారిలో ఒకని 

పేరు ఎలాద్దు, రెండవవాని పేరు మేదాదు; వారి మీదను ఆతమ్ నిలిచియుండెను; వారు 

వార్యబడినవారిలోను ఉండియు వారు గుడారమునకు వెళల్క తమ పాళెములోనే పర్వచించిరి.  

సంఖాయ్కాండము 11:27 => అపుప్డు ఒక యౌవనుడు మోషేయొదద్కు పరుగెతిత్వచిచ్ ఎలాద్దు 

మేదాదులు పాళెములో పర్వచించుచునాన్రని చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 11:28 => మోషే ఏరప్రచుకొనినవారిలో నూను కుమారుడును మోషేకు 

పరిచారకుడునైన యెహోషువ మోషే నా పర్భువా, వారిని నిషేధింపుమని చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 11:29 => అందుకు మోషేనా నిమితత్ము నీకు రోషము వచెచ్నా? యెహోవా 

పర్జలందరును పర్వకత్లగునటుల్ యెహోవా తన ఆతమ్ను వారిమీద ఉంచునుగాక అని అతనితో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:30 => అపుప్డు మోషేయు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును పాళెములోనికి వెళి ల్రి. 

సంఖాయ్కాండము 11:31 => తరువాత యెహోవా సనిన్ధినుండి ఒక గాలి బయలుదేరి 

సముదర్మునుండి పూరేళల్ను రపిప్ంచి పాళెముచుటుట్ ఈ పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను దినపర్యాణమంత 

దూరమువరకు భూమిమీద రెండు మూరల యెతుత్న వాటిని పడజేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:32 => కావున జనులు ఆ దినమంతయు ఆ రాతిర్అంతయు మరుసటి 

దినమంతయు లేచి ఆ పూరేళల్ను కూరుచ్కొనుచుండిరి; తకుక్వ కూరుచ్కొనినవాడు నూరు తూములను 

కూరుచ్కొనెను. తరువాత వారు తమకొరకు పాళెము చుటుట్ వాటిని పరచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 11:33 => ఆ మాంసము ఇంక వారి పండల్సందున నుండగానే, అది 

నమలకమునుపే, యెహోవా కోపము జనులమీద రగులుకొనెను; యెహోవా తెగులుచేత వారిని 

బహుగా బాధించెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:34 => మాంసాపేక్షగల వారిని జనులు అకక్డ పాతిపెటిట్నందున ఆ 

సథ్లమునకు కిబోర్తు హతాత్వా అను పేరు పెటట్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:35 => జనులు కిబోర్తు హతాత్వానుండి హజేరోతుకు పర్యాణమైపోయి 

హజేరోతులో దిగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:1 => అపుప్డు ఆ సరవ్సమాజము ఎలుగెతిత్ కేకలు వేసెను; పర్జలు ఆ రాతిర్ 

యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 14:2 => మరియు ఇశార్యేలీయులందరు మోషే అహరోనులపైని సణుగుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:3 => ఆ సరవ్సమాజము అయోయ్ ఐగుపుత్లో మేమేల చావలేదు? ఈ 

అరణయ్మందు మేమేల చావలేదు? మేము కతిత్వాత పడునటుల్ యెహోవా మముమ్ను ఈ దేశములోనికి 

ఏల తీసికొనివచెచ్ను? మా భారయ్లు మా పిలల్లు కొలల్పోవుదురు; తిరిగి ఐగుపుత్కు వెళుల్ట మాకు 

మేలుకాదా? అని వారితో అనిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 14:4 => వారు మనము నాయకుని ఒకని నియమించుకొని ఐగుపుత్నకు తిరిగి 

వెళుల్దమని ఒకనితోఒకడు చెపుప్కొనగా 

సంఖాయ్కాండము 14:5 => మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజసంఘము ఎదుట 

సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:6 => అపుప్డు దేశమును సంచరించి చూచినవారిలో నుండిన నూను 

కుమారుడగు యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు కాలేబును బటట్లు చింపుకొని 

సంఖాయ్కాండము 14:7 => ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో మేము సంచరించి చూచిన దేశము 

మికిక్లి మంచి దేశము. 

సంఖాయ్కాండము 14:8 => యెహోవా మనయందు ఆనందించినయెడల ఆ దేశములో మనలను 

చేరిచ్ దానిని మనకిచుచ్ను;. అది పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము. 

సంఖాయ్కాండము 14:9 => మెటుట్కు మీరు యెహోవామీద తిరుగబడకుడి, ఆ దేశ పర్జలకు 

భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారిమీదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా 

మనకు తోడైయునాన్డు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ సరవ్సమాజము వారిని రాళల్తో కొటిట్ 

చంపవలెననగా 

సంఖాయ్కాండము 14:10 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మహిమ ఇశార్యేలీయుల కందరికి 

కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:11 => యెహోవా ఎనాన్ళల్వరకు ఈ పర్జలు ననున్ అలక్షయ్ము చేయుదురు? 

ఎనాన్ళల్వరకు నేను వారి మధయ్ను చేసిన సూచక కిర్యలనిన్టిని చూచి ననున్ నమమ్కయుందురు? 

సంఖాయ్కాండము 14:12 => నేను వారికి సావ్సథ్య్మియయ్క తెగులుచేత వారిని హతముచేసి, యీ 

జనముకంటె మహా బలముగల గొపప్ జనమును నీవలన పుటిట్ంచెదనని మోషేతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 14:13 => మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను ఆలాగైతే ఐగుపీత్యులు దానిగూరిచ్ 

విందురు; నీవు నీ బలముచేత ఈ జనమును ఐగుపీత్యులలోనుండి రపిప్ంచితివిగదా; వీరు ఈ 

దేశనివాసులతో ఈ సంగతి చెపిప్యుందురు. 
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సంఖాయ్కాండము 14:14 => యెహోవా అను నీవు ఈ పర్జలమధయ్ నునాన్వనియు, యెహోవా అను 

నీవు ముఖాముఖిగా కనబడినవాడవనియు, నీ మేఘము వారిమీద నిలుచుచునన్దనియు, నీవు పగలు 

మేఘసత్ంభములోను రాతిర్ అగిన్సత్ంభములోను వారి ముందర నడుచుచునాన్వనియు వారు 

వినియునాన్రు గదా. 

సంఖాయ్కాండము 14:15 => కాబటిట్ నీవు ఒకక్ దెబబ్తో ఈ జనులను చంపినయెడల నీ కీరిత్నిగూరిచ్ 

వినిన జనములు 

సంఖాయ్కాండము 14:16 => పర్మాణపూరవ్కముగా తాను ఈ జనులకిచిచ్న దేశమందు వారిని 

చేరుచ్టకు శకిత్లేక యెహోవా వారిని అరణయ్ములో సంహరించెనని చెపుప్కొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 14:17 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడును, కృపాతిశయుడును  

సంఖాయ్కాండము 14:18 => దోషమును అతికర్మమును పరిహరించువాడును, అపరాధిని 

నిరపరాధిగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి 

తెచుచ్వాడునై యునాన్డని నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న నా పర్భువుయొకక్ బలము ఘనపరచబడును 

గాక 

సంఖాయ్కాండము 14:19 => ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నది మొదలుకొని యిదివరకు నీవు ఈ 

పర్జలదోషమును పరిహరించియునన్టుల్ నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ ఈ పర్జల దోషమును దయచేసి 

క్షమించుమని యెహోవాతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 14:20 => యెహోవా నీ మాటచొపుప్న నేను క్షమించియునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:21 => అయితే నా జీవముతోడు, భూమి అంతయు యెహోవా మహిమతో 

నిండుకొనియుండును. 

సంఖాయ్కాండము 14:22 => నేను ఐగుపుత్లోను అరణయ్ములోను చేసిన సూచక కిర్యలను నా 

మహిమను చూచిన యీ మనుషుయ్లందరు ఈ పది మారులు నా మాట వినక ననున్ పరిశోధించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:23 => కాగా వారి పితరులకు పర్మాణపూరవ్కముగా నేనిచిచ్న దేశమును వారు 

చూడనే చూడరు; ననున్ అలక్షయ్ము చేసినవారిలో ఎవరును దానిని చూడరు. 
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సంఖాయ్కాండము 14:24 => నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసుస్ కలిగి పూరణ్మనసుస్తో ననున్ 

అనుసరించిన హేతువుచేత అతడు పోయిన దేశములో అతని పర్వేశపెటెట్దను. 

సంఖాయ్కాండము 14:25 => అతని సంతతి దాని సావ్ధీనపరచుకొనును. అమాలేకీయులును 

కనానీయులును ఆ లోయలో నివసించుచునాన్రు. రేపు మీరు తిరిగి ఎఱఱ్సముదర్పు మారగ్ముగా 

అరణయ్మునకు పర్యాణమైపొండనెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:26 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 14:27 => నాకు విరోధముగా సణుగుచుండు ఈ చెడడ్ సమాజమును నేనెంతవరకు 

సహింపవలెను? ఇశార్యేలీయులు నాకు విరోధముగా సణుగుచునన్ సణుగులను వినియునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:28 => నీవు వారితో యెహోవా వాకుక్ ఏదనగా నా జీవముతోడు; మీరు నా 

చెవిలో చెపిప్నటుల్ నేను నిశచ్యముగా మీయెడల చేసెదను. 

సంఖాయ్కాండము 14:29 => మీ శవములు ఈ అరణయ్ములోనే రాలును; మీ లెకక్మొతత్ము చొపుప్న 

మీలో లెకిక్ంపబడిన వారందరు, అనగా ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము గలిగి నాకు 

విరోధముగా సణగినవారందరు రాలిపోవుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 14:30 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు 

తపప్ మిముమ్ను నివసింపజేయుదునని నేను పర్మాణముచేసిన దేశమందు మీలో ఎవరును 

పర్వేశింపరు; ఇది నిశచ్యము. 

సంఖాయ్కాండము 14:31 => అయితే వారు కొలల్పోవుదురని మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లను నేను ఆ 

దేశములోపలికి రపిప్ంచెదను; మీరు తృణీకరించిన దేశమును వారు సవ్తంతిర్ంచుకొనెదరు; 

సంఖాయ్కాండము 14:32 => అయితే మీ శవములు ఈ అరణయ్ములో రాలును. 

సంఖాయ్కాండము 14:33 => మీ శవములు ఈ అరణయ్ములో క్షయమగువరకు మీ పిలల్లు ఈ 

అరణయ్ములో నలుబది ఏండుల్ తిరుగులాడుచు మీ వయ్భిచార శిక్షను భరించెదరు. 

సంఖాయ్కాండము 14:34 => మీరు ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన నలుబది దినముల లెకక్ 

పర్కారము దినమునకు ఒక సంవతస్రము చొపుప్న నలుబది సంవతస్రములు మీ దోషశిక్షను భరించి 

నేను మిముమ్ను రోసివేసినటుట్ తెలిసికొందురు. 
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సంఖాయ్కాండము 14:35 => ఇది యెహోవా అను నేను చెపిప్న మాట; నాకు విరోధముగా కూడిన 

చెడడ్దగు ఈ సరవ్ సమాజమునకు నిశచ్యముగా దీని చేసెదను. ఈ అరణయ్ములో వారు 

కీష్ణించిపోవుదురు; ఇకక్డనే చనిపోవుదురు అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:36 => ఆ దేశమును సంచరించి చూచుటకై మోషేచేత పంపబడి తిరిగివచిచ్ ఆ 

దేశమునుగూరిచ్ చెడడ్సమాచారము చెపుప్టవలన సరవ్ సమాజము అతనిమీద సణుగునటుల్ చేసిన 

మనుషుయ్లు, 

సంఖాయ్కాండము 14:37 => అనగా ఆ దేశమునుగూరిచ్ చెడడ్ సమాచారము చెపిప్న మనుషుయ్లు 

యెహోవా సనిన్ధిని తెగులుచేత చనిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:38 => అయితే ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన మనుషుయ్లలో నూను 

కుమారుడగు యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు కాలేబును బర్దికిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:39 => మోషే ఇశార్యేలీయులందరితో ఆ మాటలు చెపప్గా ఆ జనులు చాల 

దుఃఖించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:40 => వారు ఉదయమున లేచి ఆ కొండ కొనమీదికెకిక్ చితత్మండి, మేము 

పాపము చేసినవారము, యెహోవా చెపిప్న సథ్లమునకు వెళుల్దుము అనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:41 => అపుప్డు మోషే ఇది ఏల? మీరు యెహోవా మాట మీరుచునాన్రేమి? 

సంఖాయ్కాండము 14:42 => అది కొనసాగదు. యెహోవా మీ మధయ్ను లేడుగనుక మీ 

శతుర్వులయెదుట హతము చేయబడుదురు; మీరు సాగిపోకుడి. 

సంఖాయ్కాండము 14:43 => ఏలయనగా అమాలేకీయులు కనానీయులు మీకంటె ముందుగా 

అకక్డికి చేరియునాన్రు; మీరు ఖడగ్ముచేత కూలుదురు; మీరు యెహోవాను అనుసరించుట మానితిరి 

గనుక ఇక యెహోవా మీకు తోడైయుండడని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:44 => అయితే వారు మూరిఖ్ంచి ఆ కొండకొనకెకిక్ పోయిరి; అయినను 

యెహోవా నిబంధన మందసమైనను మోషేయైనను పాళెములోనుండి బయలువెళల్లేదు. 

సంఖాయ్కాండము 14:45 => అపుప్డు ఆ కొండమీద నివాసముగానునన్ అమాలేకీయులును 

కనానీయులును దిగివచిచ్ వారిని కొటిట్ హోరామ్వరకు వారిని తరిమి హతముచేసిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 16:1 => లేవికి మునిమనుమడును కహాతుకు మనుమడును ఇసాహ్రు 

కుమారుడునగు కోరహు, రూబేనీయులలో ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములును, పేలెతు 

కుమారుడైన ఓనును యోచించుకొని 

సంఖాయ్కాండము 17:13 => యెహోవా మందిరమునకు సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము 

అందరము చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి. 

సంఖాయ్కాండము 20:1 => మొదటి నెలయందు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము సీను 

అరణయ్మునకు రాగా పర్జలు కాదేషులో దిగిరి. అకక్డ మిరాయ్ము చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 21:35 => కాబటిట్ వారు అతనిని అతని కుమారులను అతనికి ఒకక్డైనను 

శేషించకుండ అతని సమసత్ జనమును హతముచేసి అతని దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:25 => నేడు నేను నీవలని భయము నీవలని వెరపు ఆకాశము 

కిర్ందనునన్ సమసత్ దేశములవారికిని పుటిట్ంప మొదలుపెటుట్చునాన్ను. వారు నినున్గూరిచ్న 

సమాచారము విని నీయెదుట వణకి మనోవేదన నొందుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:26 => అపుప్డు నేను కెదేమోతు అరణయ్ములోనుండి హెషోబ్ను రాజైన 

సీహోనునొదద్కు దూతలను పంపి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:27 => ననున్ నీ దేశముగుండ దాటిపోనిముమ్, కుడియెడమలకు తిరుగక 

తోర్వనే నడిచిపోవుదును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:28 => నాయొదద్ రూకలు తీసికొని తినుటకు భోజనపదారథ్ములు 

నాకిముమ్; నాయొదద్ రూకలు తీసికొని తార్గుటకు నీళి ల్ముమ్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:29 => శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానపువారును ఆరులో 

నివసించు మోయాబీయులును నాకు చేసినటుల్, మా దేవుడైన యెహోవా మాకిచుచ్చునన్ దేశములో 

పర్వేశించుటకై యొరాద్ను దాటువరకు కాలినడకచేతనే ననున్ వెళల్నిమమ్ని సమాధానపు మాటలు 

పలికించితిని. 

Page  of 1037 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:30 => అయితే హెషోబ్ను రాజైన సీహోను మనలను తన దేశమారగ్మున 

వెళల్నిచుచ్టకు సమమ్తింపలేదు. నేడు జరిగినటుల్ నీచేతికి అతని అపప్గించుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా 

అతని మనసుస్ను కఠినపరచి అతని హృదయమునకు తెగింపు కలుగజేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:31 => అపుప్డు యెహోవా చూడుము; సీహోనును అతని దేశమును నీకు 

అపప్గింప మొదలుపెటిట్యునాన్ను. అతని దేశము నీదగునటుల్ నీవు దాని సావ్ధీనపరచుకొన 

మొదలుపెటుట్మని నాతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:32 => సీహోనును అతని సమసత్ జనమును యాహసులో యుదధ్ము 

చేయుటకై మనకు ఎదురుగా బయలుదేరి రాగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:33 => మన దేవుడైన యెహోవా అతనిని మనకు అపప్గించెను గనుక 

మనము అతనిని అతని కుమారులను అతని సమసత్ జనమును హతముచేసి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:34 => ఆ కాలమున అతని సమసత్ పురములను పటుట్కొని, పర్తి 

పురమును అందలి సతరీ పురుషులను పిలల్లను శేషమేమియులేకుండ నాశనము చేసితివిు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:35 => పశువులను మనము పటుట్కొనిన పురముల సొముమ్ను దోపిడిగా 

దోచుకొంటిమి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:36 => అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరును ఆ యేటియొదద్నునన్ 

పురము మొదలుకొని గిలాదువరకు మనకు అసాధయ్మైన నగరమొకటియు లేకపోయెను. మన దేవుడైన 

యెహోవా అనిన్టిని మనకు అపప్గించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:37 => అయితే అమోమ్నీయుల దేశమునకైనను యబోబ్కు ఏటి 

లోయలోని యే పార్ంతమునకైనను ఆ మనెన్ములోని పురములకైనను మన దేవుడైన యెహోవా 

పోకూడదని చెపిప్న మరి ఏ సథ్లమునకైనను నీవు సమీపింపలేదు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:4 => ఈ నలువది సంవతస్రములు నీవు వేసికొనిన బటట్లు పాతగిలలేదు, 

నీ కాలు వాయలేదు. 
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నెహెమాయ్ 9:12 => ఇదియుగాక పగటికాలమందు మేఘసత్ంభములో ఉండినవాడవును 

రాతిర్కాలమందు వారు వెళల్వలసిన మారగ్మున వెలుగిచుచ్టకై అగిన్సత్ంభములో ఉండినవాడవును 

అయియుండి వారిని తోడుకొనిపోతివి. 

నెహెమాయ్ 9:13 => సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగివచిచ్ ఆకాశమునుండి వారితో మాటలాడి, వారికి 

నీతియుకత్మైన విధులను సతయ్మైన ఆజఞ్లను మేలు కరములైన కటట్డలను ధరమ్ములను నీవు 

దయచేసితివి. 

నెహెమాయ్ 9:14 => వారికి నీ పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినమును ఆచరింప నాజఞ్ ఇచిచ్ నీ దాసుడైన 

మోషే దావ్రా ఆజఞ్లను కటట్డలను ధరమ్శాసత్రమును వారికి నియమించితివి. 

నెహెమాయ్ 9:15 => వారి ఆకలి తీరుచ్టకు ఆకాశమునుండి ఆహారమును వారి దాహము తీరుచ్టకు 

బం డ లో నుం డి ఉ ద క ము ను తె పిప్ం చి తి వి . వా రి కి పర్ మా ణ ము చే సి న దే శ ము ను 

సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని వారి కాజాఞ్పించితివి. 

నెహెమాయ్ 9:18 => వారు ఒక పోతదూడను చేసికొని ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన దేవుడు 

ఇదే అని చెపిప్, నీకు బహు విసుకు పుటిట్ంచినను 

నెహెమాయ్ 9:19 => వారు ఎడారిలో ఉండగా నీవు బహు విసాత్రమైన కృప కలిగినవాడవై వారిని 

విసరిజ్ంపలేదు; మారగ్ముగుండ వారిని తోడుకొని పోవుటకు పగలు మేఘసత్ంభమును, దారిలో వారికి 

వెలుగిచుచ్టకు రాతిర్ అగిన్సత్ంభమును వారిపైనుండి వెళి ల్పోక నిలిచెను. 

నెహెమాయ్ 9:20 => వారికి భోధించుటకు నీ యుపకారాతమ్ను దయచేసితివి, నీవిచిచ్న మనాన్ను 

ఇయయ్క మానలేదు; వారి దాహమునకు ఉదకమిచిచ్తివి. 

నెహెమాయ్ 9:21 => నిజముగా అరణయ్ములో ఏమియు తకుక్వ కాకుండ నలువది సంవతస్రములు 

వారిని పోషించితివి. వారి వసత్రములు పాతగిలిపోలేదు, వారి కాళల్కు వాపు రాలేదు. 

నెహెమాయ్ 9:22 => ఇదియుగాక రాజయ్ములను జనములను వారికపప్గించి, వారికి సరిహదుద్లు 

ఏరప్రచితివి గనుక, వారు సీహోను అను హెషోబ్ను రాజుయొకక్ దేశమును బాషానునకు రాజైన 

ఓగుయొకక్ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి. 
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కీరత్నలు 78:14 => పగటివేళ మేఘములోనుండియు రాతిర్ అంతయు అగిన్పర్కాశములోనుండియు 

ఆయన వారికి తోర్వ చూపెను 

కీరత్నలు 78:15 => అరణయ్ములో ఆయన బండలు చీలిచ్ సముదర్మంత సమృదిధ్గా వారికి నీరు 

తార్గనిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 78:16 => బండలోనుండి ఆయన నీటికాలువలు రపిప్ంచెను నదులవలె నీళుల్ 

పర్వహింపజేసెను. 

కీరత్నలు 78:17 => అయినను వారు ఆయనకు విరోధముగా ఇంకను పాపము చేయుచునే వచిచ్రి 

అడవిలో మహోనన్తుని మీద తిరుగబడిరి. 

కీరత్నలు 78:18 => వారు తమ ఆశకొలది ఆహారము నడుగుచు తమ హృదయములలో దేవుని 

శోధించిరి. 

కీరత్నలు 78:19 => ఈ అరణయ్ములో దేవుడు భోజనము సిదధ్పరచగలడా యనుచు వారు దేవునికి 

విరోధముగా మాటలాడిరి. 

కీరత్నలు 78:20 => ఆయన బండను కొటట్గా నీరు ఉబికెను నీళుల్ కాలువలై పారెను. ఆయన 

ఆహారము ఇయయ్గలడా? ఆయన తన పర్జలకు మాంసము సిదధ్పరచగలడా? అని వారు చెపుప్కొనిరి. 

కీరత్నలు 78:21 => యెహోవా ఈ మాట విని కోపగించెను యాకోబు సంతతిని దహించివేయుటకు 

అగిన్రాజెను ఇశార్యేలు సంతతిని హరించివేయుటకు కోపము పుటెట్ను. 

కీరత్నలు 78:22 => వారు దేవునియందు విశావ్సముంచకపోయిరి. ఆయన దయచేసిన రక్షణయందు 

నమిమ్క యుంచలేదు. 

కీరత్నలు 78:23 => అయినను ఆయన పైనునన్ ఆకాశములకు ఆజాఞ్పించెను. అంతరిక్ష 

దావ్రములను తెరచెను 

కీరత్నలు 78:24 => ఆహారమునకై ఆయన వారిమీద మనాన్ను కురిపించెను ఆకాశధానయ్ము 

వారికనుగర్హించెను. 

కీరత్నలు 78:25 => దేవదూతల ఆహారము నరులు భుజించిరి భోజనపదారథ్ములను ఆయన వారికి 

సమృదిధ్గా పంపెను. 
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కీరత్నలు 78:26 => ఆకాశమందు తూరుప్ గాలి ఆయన విసరజేసెను తన బలముచేత దకిష్ణపు గాలి 

రపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 78:27 => ధూళి అంత విసాత్రముగా మాంసమును సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా రెకక్లుగల పిటట్లను ఆయన వారిమీద కురిపించెను. 

కీరత్నలు 78:28 => వారి దండు మధయ్ను వారి నివాససథ్లములచుటుట్ను ఆయన వాటిని వార్లజేసెను. 

కీరత్నలు 78:29 => వారు కడుపార తిని తనిసిరి వారు ఆశించిన దానిని ఆయన అనుగర్హించెను. 

కీరత్నలు 78:30 => వారి ఆశ తీరకమునుపే ఆహారము ఇంక వారి నోళల్లో నుండగానే 

కీరత్నలు 78:31 => దేవుని కోపము వారిమీదికి దిగెను వారిలో బలిసినవారిని ఆయన సంహరించెను 

ఇశార్యేలులో యౌవనులను కూలెచ్ను. 

కీరత్నలు 78:32 => ఇంత జరిగినను వారు ఇంకను పాపము చేయుచు ఆయన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్ ఆయనను నముమ్కొనకపోయిరి. 

కీరత్నలు 78:33 => కాబటిట్ ఆయన, వారి దినములు ఊపిరివలె గడచిపోజేసెను వారి 

సంవతస్రములు అకసామ్తుత్గా గడచిపోజేసెను. 

కీరత్నలు 105:39 => వారికి చాటుగా నుండుటకై ఆయన మేఘమును కలిప్ంచెను రాతిర్ 

వెలుగిచుచ్టకై అగిన్ని కలుగజేసెను. 

కీరత్నలు 105:40 => వారు మనవిచేయగా ఆయన పూరేళల్ను రపిప్ంచెను. ఆకాశములోనుండి 

ఆహారమునిచిచ్ వారిని తృపిత్ పరచెను. 

కీరత్నలు 105:41 => బండను చీలచ్గా నీళుల్ ఉబికివచెచ్ను ఎడారులలో అవి యేరులై పారెను. 

కీరత్నలు 105:42 => ఏలయనగా ఆయన తన పరిశుదధ్ వాగాద్నమును తనసేవకుడైన అబార్హామును 

జాఞ్పకము చేసికొని 

కీరత్నలు 105:43 => ఆయన తన పర్జలను సంతోషముతోను తాను ఏరప్రచుకొనిన వారిని 

ఉతాస్హధవ్నితోను వెలుపలికి రపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 105:44 => వారు తన కటట్డలను గైకొనునటుల్ను 
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కీరత్నలు 105:45 => తన ధరమ్శాసత్రవిధులను ఆచరించునటుల్ను అనయ్జనుల భూములను ఆయన 

వారికపప్గించెను జనముల కషాట్రిజ్తమును వారు సావ్ధీనపరచుకొనిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 106:17 => భూమి నెరవిడిచి దాతానును మింగెను అది అబీరాము గుంపును కపిప్వేసెను. 

కీరత్నలు 106:18 => వారి సంఘములో అగిన్ రగిలెను దాని మంట భకిత్హీనులను కాలిచ్వేసెను. 

కీరత్నలు 135:10 => అనేకులైన అనయ్జనులను బలిషుఠ్లైన రాజులను ఆయన హతము చేసినవాడు. 

కీరత్నలు 135:11 => అమోరీయుల రాజైన ఓగును హతము చేసెను కనాను రాజయ్ములనిన్టిని 

పాడుచేసెను. 

కీరత్నలు 135:12 => ఆయన వారి దేశమును సావ్సథ్య్ముగాను ఇశార్యేలీయులైన తన పర్జలకు 

సావ్సథ్య్ముగాను అపప్గించెను. 

కీరత్నలు 136:16 => అరణయ్మారగ్మున ఆయన తన పర్జలను తోడుకొనివచెచ్ను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:17 => గొపప్ రాజులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:18 => పర్సిదిధ్నొందిన రాజులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:19 => అమోరీయుల రాజైన సీహోనును ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:20 => బాషాను రాజైన ఓగును ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:21 => ఆయన వారి దేశమును మనకు సావ్సథ్య్ముగా అపప్గించెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

నిరగ్మకాండము 3:10 => కాగా రముమ్, నినున్ ఫరోయొదద్కు పంపెదను; ఇశార్యేలీయులైన నా 

పర్జలను నీవు ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 3:20 => కాని, నేను నా చెయియ్ చాపి ఐగుపుత్ మధయ్మున నేను చేయదలచియునన్ 

నా అదుభ్తములనిన్టిని చూపి దాని పాడుచేసెదను. అటుతరువాత అతడు మిముమ్ పంపివేయును. 
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నిరగ్మకాండము 6:26 => ఇశార్యేలీయులను వారి సేనల చొపుప్న ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

వెలుపలికి రపిప్ంచుడని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన అహరోను మోషేలు వీరు. 

నిరగ్మకాండము 7:3 => అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠినపరిచి, ఐగుపుత్ దేశములో నా 

సూచక కిర్యలను నా మహతాక్రయ్ములను విసత్రింపచేసెదను. 

నిరగ్మకాండము 18:1 => దేవుడు మోషేకును తన పర్జలైన ఇశార్యేలీయులకును చేసినదంతయు, 

యెహోవా ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్నుండి వెలుపలికి రపిప్ంచిన సంగతియు, మిదాయ్ను 

యాజకుడును మోషే మామయునైన యితోర్ వినినపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:7 => మోషే చనిపోయినపుప్డు నూట ఇరువది సంవతస్రముల 

యీడుగలవాడు. అతనికి దృషిట్ మాందయ్ములేదు, అతని సతుత్వు తగగ్లేదు. 

యెహోషువ 24:6 => నేను ఐగుపుత్లోనుండి మీ తండుర్లను రపిప్ంచినపుప్డు మీరు 

సముదర్మునొదద్కు రాగా ఐగుపీత్యులు రథములతోను రౌతులతోను మీ తండుర్లను 

ఎఱఱ్సముదర్మువరకు తరిమిరి. 

కీరత్నలు 77:20 => మాషే అహరోనులచేత నీ పర్జలను మందవలె నడిపించితివి. 

కీరత్నలు 105:43 => ఆయన తన పర్జలను సంతోషముతోను తాను ఏరప్రచుకొనిన వారిని 

ఉతాస్హధవ్నితోను వెలుపలికి రపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 135:9 => ఐగుపూత్, నీ మధయ్ను ఫరోయెదుటను అతని ఉదోయ్గసుథ్ల యెదుటను ఆయనే 

సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను జరిగించెను. 

కీరత్నలు 136:12 => చేయి చాచి తన బాహుబలముచేత వారిని రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

యిరిమ్యా 32:20 => నీవు ఐగుపుత్దేశములో చేసినటుట్ నేటివరకు ఇశార్యేలు వారి మధయ్ను ఇతర 

మనుషుయ్ల మధయ్ను సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుచు నేటివలె నీకు కీరిత్ 

తెచుచ్కొనుచునాన్వు.  

మీకా 6:4 => ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచితిని, దాసగృహములోనుండి 

మిముమ్ను విమోచించితిని, మిముమ్ను నడిపించుటకై మోషే అహరోను మిరాయ్ములను పంపించితిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:17 => ఇశార్యేలీయులారా, దేవునికి భయపడువారలారా, వినుడి. 

ఇశార్యేలను ఈ పర్జల దేవుడు మన పితరులను ఏరప్రచుకొని, వారు ఐగుపుత్ దేశమందు పరదేశులై 

యునన్పుప్డు ఆ పర్జలను హెచిచ్ంచి, తన భుజబలముచేత వారినకక్డనుండి తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:18 => యించుమించు నలువది ఏండల్మటుట్కు అరణయ్ములో వారి 

చేషట్లను సహించెను. 

హెబీర్యులకు 3:9 => నలువది సంవతస్రములు నా కారయ్ములను చూచి మీ పితరులు ననున్ 

పరీకిష్ంచి శోధించిరి. 

వచనము 40 

మాకు ముందు నడుచునటిట్ దేవతలను మాకు చేయుము; ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మనలను తోడుకొని 

వచిచ్న యీ మోషే యేమాయెనో మాకు తెలియదని అహరోనుతో అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:38 => సీనాయి పరవ్తముమీద తనతో మాటలాడిన దేవదూతతోను మన 

పితరులతోను అరణయ్ములోని సంఘమందు ఉండి మనకిచుచ్టకు జీవవాకయ్ములను 

తీసికొనినవాడితడే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:22 => ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా 

అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

దానియేలు 6:13 => అందుకు వారు చెరపటట్బడిన యూదులలో నునన్ ఆ దానియేలు, నినేన్గాని 

నీవు పుటిట్ంచిన శాసనమునేగాని లక్షయ్పెటట్క, అనుదినము ముమామ్రు పార్రథ్న చేయుచు 

వచుచ్చునాన్డనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:15 => హోరేబులో ఆ సమాజదినమున నీవు నేను చావకయుండునటుల్ 

మళి ల్ నా దేవుడైన యెహోవా సవ్రము నాకు వినబడకుండును గాక, 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:16 => ఈ గొపప్ అగిన్ నాకు ఇకను కనబడకుండునుగాక అని 

చెపిప్తివి. ఆ సమయమున నీ దేవుడైన యెహోవాను నీవు అడిగిన వాటనిన్టిచొపుప్న నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీ మధయ్ను నావంటి పర్వకత్ను నీ సహోదరులలో నీకొరకు పుటిట్ంచును, ఆయన మాట నీవు 

వినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:17 => మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను. వారు చెపిప్న మాట 

మంచిది; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:18 => వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి పర్వకత్ను వారికొరకు 

పుటిట్ంచెదను; అతని నోట నా మాటలనుంచుదును; నేను అతని కాజాఞ్పించునది యావతుత్ను అతడు 

వారితో చెపుప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:19 => అతడు నా నామమున చెపుప్ నా మాటలను విననివానిని 

దానిగూరిచ్ విచారణ చేసెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

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. 

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 9:7 => మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

లూకా 9:30 => మరియు ఇదద్రు పురుషులు ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి, వారు మోషే ఏలీయా 

అనువారు. 

Page  of 1045 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

లూకా 9:31 => వారు మహిమతో అగపడి, ఆయన యెరూషలేములో నెరవేరచ్బోవు 

నిరగ్మమునుగూరిచ్ మాటలాడుచుండిరి. 

లూకా 9:35 => మరియు ఈయన నేనేరప్రచుకొనిన నా కుమారుడు, ఈయన మాట వినుడని యొక 

శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

యోహాను 8:46 => నాయందు పాపమునన్దని మీలో ఎవడు సాథ్పించును? నేను సతయ్ము 

చెపుప్చునన్యెడల మీరెందుకు ననున్ నమమ్రు? 

యోహాను 8:47 => దేవుని సంబంధియైనవాడు దేవుని మాటలు వినును. మీరు దేవుని సంబంధులు 

కారు గనుకనే మీరు వినరని చెపెప్ను. 

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

నిరగ్మకాండము 17:7 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు చేసిన వాదమును బటిట్యు యెహోవా మన 

మధయ్ ఉనాన్డో లేడో అని వారు యెహోవాను శోధించుటను బటిట్యు అతడు ఆ చోటికి మసాస్ అనియు 

మెరీబా అనియు పేరుల్ పెటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:10 => ఐగుపుత్ దేశములో ఫరోకును అతని సేవకులకందరికిని 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 13:57 => అయితే యేసు పర్వకత్ తన దేశములోను తన ఇంటను తపప్, మరి ఎకక్డనైనను 

ఘనహీనుడు కాడని వారితో 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 

మతత్యి 21:11 => జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు పర్వకత్యైన యేసు అని 

చెపిప్రి. 

లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 

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 

యోహాను 6:14 => ఆ మనుషుయ్లు యేసు చేసిన సూచక కిర్యను చూచి నిజముగా ఈ లోకమునకు 

రాబోవు పర్వకత్ ఈయనే అని చెపుప్కొనిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

హెబీర్యులకు 3:5 => ముందు చెపప్బోవు సంగతులకు సాకాష్య్రథ్ముగా మోషే పరిచారకుడైయుండి 

దేవుని యిలల్ంతటిలో నమమ్కముగా ఉండెను. 

వచనము 41 

ఆ దినములలో వారొక దూడను చేసికొని ఆ విగర్హమునకు బలి నరిప్ంచి, తమ చేతులతో నిరిమ్ంచిన 

వాటియందు ఉలల్సించిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:3 => మోషే దేవుని యొదద్కు ఎకిక్ పోవగా యెహోవా ఆ పరవ్తమునుండి అతని 

పిలిచి నీవు యాకోబు కుటుంబికులతో ముచచ్టించి ఇశార్యేలీయులకు తెలుపవలసినదేమనగా 
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నిరగ్మకాండము 19:4 => నేను ఐగుపీత్యులకు ఏమి చేసితినో, మిముమ్ను గదద్ రెకక్లమీద మోసి 

నాయొదద్కు మిముమ్ నెటుల్ చేరుచ్కొంటినో మీరు చూచితిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 19:7 => మోషే వచిచ్ పర్జల పెదద్లను పిలిపించి యెహోవా తన కాజాఞ్పించిన ఆ 

మాటలనిన్యు వారియెదుట తెలియపరచెను. 

నిరగ్మకాండము 19:8 => అందుకు పర్జలందరు యెహోవా చెపిప్నదంతయు చేసెదమని యేకముగా 

ఉతత్రమిచిచ్రి. అపుప్డు మోషే తిరిగివెళి ల్ పర్జల మాటలను యెహోవాకు తెలియచేసెను. 

నిరగ్మకాండము 19:9 => యెహోవా మోషేతో ఇదిగో నేను నీతో మాటలాడునపుప్డు పర్జలు విని 

నిరంతరము నీయందు నమమ్కముంచునటుల్ నేను కారు మబుబ్లలో నీయొదద్కు వచెచ్దనని చెపెప్ను. 

మోషే పర్జల మాటలను యెహోవాతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళి ల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

నిరగ్మకాండము 19:11 => మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండవలెను; మూడవనాడు యెహోవా 

పర్జలందరి కనున్ల ఎదుట సీనాయి పరవ్తముమీదికి దిగివచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 19:12 => నీవు చుటుట్ పర్జలకు మేరను ఏరప్రచి మీరు ఈ పరవ్తము ఎకక్వదుద్, 

దాని అంచును ముటట్వదుద్, భదర్ము సుమీ ఈ పరవ్తము ముటుట్ పర్తివానికి మరణశిక్ష తపప్క 

విధింపబడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 19:13 => ఎవడును చేతితో దాని ముటట్కూడదు, ముటిట్నవాడు రాళల్తో 

కొటట్బడవలెను లేక పొడవబడవలెను, మనుషుయ్డుగాని మృగముగాని బర్దుకకూడదు, బూరధవ్ని 

చేయునపుప్డు వారు పరవ్తము యొదద్కు రావలెననెను. 
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నిరగ్మకాండము 19:14 => అపుప్డు మోషే పరవ్తము మీదనుండి పర్జల యొదద్కు దిగివచిచ్ 

పర్జలను పరిశుదధ్పరచగా వారు తమ బటట్లను ఉదుకుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:15 => అపుప్డతడు మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు సతరీని 

చేరకూడదని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 19:16 => మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు 

మెరుపులు సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 

నిరగ్మకాండము 19:17 => దేవునిని ఎదురొక్నుటకు మోషే పాళెములోనుండి పర్జలను అవతలకు 

రపిప్ంపగా వారు పరవ్తము దిగువను నిలిచిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:19 => నీవు మాతో మాటలాడుము మేము విందుము; దేవుడు మాతో 

మాటలాడినయెడల మేము చనిపోవుదుము 

నిరగ్మకాండము 20:20 => అందుకు మోషే భయపడకుడి; మిముమ్ పరీకిష్ంచుటకును, మీరు 

పాపము చేయకుండునటుల్ ఆయన భయము మీకు కలుగుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని పర్జలతో 

చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:3 => మోషే అహరోనులకు విరోధముగా పోగుపడి మీతో మాకిక పనిలేదు; ఈ 

సరవ్సమాజములోని పర్తివాడును పరిశుదుధ్డే యెహోవా వారిమధయ్నునాన్డు; యెహోవా సంఘముమీద 

మిముమ్ను మీరేల హెచిచ్ంచుకొనుచునాన్రనగా, 

సంఖాయ్కాండము 16:4 => మోషే ఆ మాటవిని సాగిలపడెను. అటు తరువాత అతడు కోరహుతోను 

వాని సమాజముతోను ఇటల్నెను 

సంఖాయ్కాండము 16:5 => తనవాడు ఎవడో పరిశుదుధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని 

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

సంఖాయ్కాండము 16:6 => ఈలాగు చేయుడి; కోరహును అతని సమసత్ సమూహమునైన మీరును 

ధూపారుత్లను తీసికొని వాటిలో అగిన్యుంచి రేపు యెహోవా సనిన్ధిని వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము 

వేయుడి. 
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సంఖాయ్కాండము 16:7 => అపుప్డు యెహోవా యే మనుషుయ్ని యేరప్రచుకొనునో వాడే పరిశుదుధ్డు. 

లేవి కుమారులారా, మీతో నాకిక పనిలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:8 => మరియు మోషే కోరహుతో ఇటల్నెను లేవి కుమారులారా వినుడి. 

సంఖాయ్కాండము 16:9 => తన మందిరసేవ చేయుటకు యెహోవా మిముమ్ను తనయొదద్కు 

చేరుచ్కొనుటయు, మీరు సమాజము ఎదుట నిలిచి వారు చేయవలసిన సేవ చేయునటుల్ 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడు ఇశార్యేలీయుల సమాజములోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచుటయు మీకు 

అలప్ముగా కనబడునా? 

సంఖాయ్కాండము 16:10 => ఆయన నినున్ను నీతో లేవీయులైన నీ గోతర్పువారినందరిని 

చేరుచ్కొనెను గదా. అయితే మీరు యాజకతవ్ము కూడ కోరుచునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 16:11 => ఇందు నిమితత్ము నీవును నీ సమసత్సమాజమును యెహోవాకు 

విరోధముగా పోగైయునాన్రు. అహరోను ఎవడు? అతనికి విరోధముగా మీరు సణుగనేల అనెను. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 16:16 => మరియు మోషే కోరహుతొ నీవును నీ సరవ్సమూహమును, అనగా 

నీవును వారును అహరోనును రేపు యెహోవా సనిన్ధిని నిలువవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 16:17 => మీలో పర్తివాడును తన తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటిమీద 

ధూపదర్వయ్ము వేసి, ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిత్ని పటుట్కొని రెండువందల ఏబది ధూపారుత్లను 

యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను, నీవును అహరోనును ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిత్ని తేవలెనని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:18 => కాబటిట్ వారిలో పర్తివాడును తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటిలో 

అగిన్యుంచి వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసినపుప్డు, వారును మోషే అహరోనులును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:19 => కోరహు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు 

సరవ్సమాజమును వారికి విరోధముగా పోగుచేయగా యెహోవా మహిమ సరవ్సమాజమునకు 

కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:20 => అపుప్డు యెహోవా మీరు ఈ సమాజములోనుండి అవతలికి వెళుల్డి. 

సంఖాయ్కాండము 16:21 => క్షణములో నేను వారిని కాలిచ్వేయుదునని మోషే అహరోనులతో 

చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:23 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 16:24 => కోరహు దాతాను అబీరాములయొకక్ నివాసముల చుటుట్పటల్నుండి 

తొలగిపోవుడని జనసమాజముతో చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 16:25 => అపుప్డు మోషే లేచి దాతాను అబీరాములయొదద్కు వెళల్గా 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు అతని వెంట వెళి ల్రి. 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 16:27 => కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదద్నుండి 

ఇటు అటు లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి కుమారులును వారి 

పసిపిలల్లును తమ గుడారముల దావ్రమున నిలిచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:28 => మోషే ఈ సమసత్ కారయ్ములను చేయుటకు యెహోవా ననున్ 

పంపెననియు, నా అంతట నేనే వాటిని చేయలేదనియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 

సంఖాయ్కాండము 16:29 => మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి మరణము వీరు 

పొందినయెడలను, సమసత్ మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా ననున్ 

పంపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:30 => అయితే యెహోవా గొపప్ వింత పుటిట్ంచుటవలన వారు పార్ణములతో 

పాతాళములో కూలునటుల్ భూమి తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన సమసత్మును 

మింగివేసినయెడల వారు యెహోవాను అలక్షయ్ము చేసిరని మీకు తెలియుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:31 => అతడు ఆ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించగానే వారి కిర్ంది నేల 

నెరవిడిచెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:32 => భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు 

సంబంధులందరిని వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:33 => వారును వారి సంబంధులందరును పార్ణముతో పాతాళములో కూలిరి; 

భూమి వారిని మింగివేసెను; వారు సమాజములో ఉండకుండ నశించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:34 => వారి చుటుట్నునన్ ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి 

మనలను మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:35 => మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును 

తెచిచ్న ఆ రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:41 => మరునాడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మోషే అహరోనులకు 

విరోధముగా సణుగుచు మీరు యెహోవా పర్జలను చంపితిరని చెపిప్ 
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సంఖాయ్కాండము 16:42 => సమాజము మోషే అహరోనులకు విరోధముగా కూడెను. వారు 

పర్తయ్క్షపు గుడారమువైపు తిరిగి చూడగా ఆ మేఘము దాని కమెమ్ను; యెహోవా మహిమయు 

కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:53 => దేవదూతల దావ్రా నియమింపబడిన ధరమ్శాసత్రమును మీరు 

పొందితిరిగాని దానిని గైకొనలేదని చెపెప్ను. 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

గలతీయులకు 3:19 => ఆలాగైతే ధరమ్శాసత్రమెందుకు? ఎవనికి ఆ వాగాద్నము చేయబడెనో ఆ 

సంతానము వచుచ్వరకు అది అతికర్మములనుబటిట్ దానికి తరువాత ఇయయ్బడెను; అది మధయ్వరిత్చేత 

దేవదూతల దావ్రా నియమింపబడెను. 

హెబీర్యులకు 2:2 => ఎందుకనగా దేవదూతల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినందున, 

పర్తి అతికర్మమును అవిధేయతయు నాయ్యమైన పర్తిఫలము పొందియుండగా 

నిరగ్మకాండము 21:1 => నీవు వారికి నియమింపవలసిన నాయ్యవిధులేవనగా 

నిరగ్మకాండము 21:2 => నీవు హెబీర్యుడైన దాసుని కొనినయెడల వాడు ఆరు సంవతస్రములు 

దాసుడైయుండి యేడవ సంవతస్రమున ఏమియు ఇయయ్కయే నినున్ విడిచి సవ్తంతుర్డగును. 

నిరగ్మకాండము 21:3 => వాడు ఒంటిగా వచిచ్నయెడల ఒంటిగానే వెళల్వచుచ్ను. వానికి భారయ్ 

యుండినయెడల వాని భారయ్ వానితోకూడ వెళల్వచుచ్ను. 
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నిరగ్మకాండము 21:4 => వాని యజమానుడు వానికి భారయ్నిచిచ్న తరువాత ఆమె వానివలన 

కుమారులనైనను కుమారెత్లనైనను కనినయెడల ఆ భారయ్యు ఆమె పిలల్లును ఆమె యజమానుని 

సొతత్గుదురుకాని వాడు ఒంటిగానే పోవలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:5 => అయితే ఆ దాసుడు నేను నా యజమానుని నా భారయ్ను నా పిలల్లను 

పేర్మించుచునాన్ను; నేను వారిని విడిచి సవ్తంతుర్డనై పోనొలల్నని నిజముగా చెపిప్నయెడల 

నిరగ్మకాండము 21:6 => వాని యజమానుడు దేవుని యొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను, మరియు 

వాని యజమానుడు తలుపునొదద్కైనను దావ్రబంధమునొదద్కైనను వాని తోడుకొనిపోయి వాని చెవిని 

కదురుతో గుచచ్వలెను. తరువాత వాడు నిరంతరము వానికి దాసుడైయుండును. 

నిరగ్మకాండము 21:7 => ఒకడు తన కుమారెత్ను దాసిగా అమిమ్నయెడల దాసులైన పురుషులు 

వెళి ల్పోవునటుల్ అది వెళి ల్పోకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 21:8 => దానిని పర్ధానము చేసికొనిన యజమానుని దృషిట్కి అది యిషుట్రాలు 

కానియెడల అది విడిపింపబడునటుల్ అవకాశము నియయ్వలెను; దాని వంచించినందున అనయ్జనులకు 

దానిని అముమ్టకు వానికి అధికారము లేదు. 

నిరగ్మకాండము 21:9 => తన కుమారునికి దాని పర్ధానము చేసినయెడల కుమారెత్ల విషయమైన 

నాయ్యవిధినిబటిట్ దానియెడల జరిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:10 => ఆ కుమారుడు వేరొక దాని చేరుచ్కొనినను, మొదటిదానికి ఆహారమును 

వసత్రమును సంసార ధరమ్మును తకుక్వ చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 21:11 => ఈ మూడును దానికి కలుగజేయనియెడల అది ఏమియు ఇయయ్క 

సవ్తంతుర్రాలై పోవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:27 => నీవే సమీపించి మన దేవుడైన యెహోవా చెపుప్నది యావతుత్ 

వినుము. అపుప్డు మన దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్నది యావతుత్ నీవే మాతో చెపిప్నయెడల మేము 

విని దాని గైకొందుమని చెపిప్తిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 5:28 => మీరు నాతో మాటలాడినపుప్డు యెహోవా మీ మాటలు వినెను. 

అపుప్డు యెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఈ జనులు నీతో చెపిప్న మాటలు నేను వినియునాన్ను. 

వారు చెపిప్నదంతయు మంచిదే.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29 => వారికిని వారి సంతానమునకును నితయ్మును కేష్మము 

కలుగునటుల్ వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించు మనసుస్ వారికుండిన 

మేలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:30 => మీ గుడారములలోనికి తిరిగివెళుల్డని నీవు వారితో చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:31 => అయితే నీవు ఇకక్డ నాయొదద్ నిలిచియుండుము. నీవు వారికి 

బోధింపవలసిన ధరమ్మంతటిని, అనగా కటట్డలను విధులను నేను నీతో చెపెప్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:1 => నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:2 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన 

కటట్డలనిన్యు ఆజఞ్లనిన్యు నీ జీవితదినములనిన్టను గైకొనుచు నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెళుల్చునన్ దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు 

బోధింపవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్మంతయు అనగా కటట్డలు విధులు ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:3 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న 

పర్కారము పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములో మేలుకలిగి బహుగా అభివృదిధ్నొందునటుల్ నీవు వాటిని 

విని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:4 => మోషే మనకు ధరమ్శాసత్రమును విధించెను అది యాకోబు సమాజ 

సావ్సథ్య్ము. 

నెహెమాయ్ 9:13 => సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగివచిచ్ ఆకాశమునుండి వారితో మాటలాడి, వారికి 

నీతియుకత్మైన విధులను సతయ్మైన ఆజఞ్లను మేలు కరములైన కటట్డలను ధరమ్ములను నీవు 

దయచేసితివి. 

నెహెమాయ్ 9:14 => వారికి నీ పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినమును ఆచరింప నాజఞ్ ఇచిచ్ నీ దాసుడైన 

మోషే దావ్రా ఆజఞ్లను కటట్డలను ధరమ్శాసత్రమును వారికి నియమించితివి. 
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యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:19 => నేడు జీవమును మరణమును, ఆశీరావ్దమును శాపమును నేను 

నీ యెదుటను ఉంచి, భూమాయ్కాశములను మీమీద సాకుష్లుగా పిలుచుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:20 => నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన 

పర్మాణము చేసిన దేశములో మీరు నివసించునటుల్ యెహోవాయే నీ పార్ణమునకును నీ 

దీరాఘ్యుషు ష్కును మూలమైయునాన్డు. కాబటిట్ నీవును నీ సంతానమును బర్దుకుచు, నీ పార్ణమునకు 

మూలమైన నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన వాకయ్మును విని ఆయనను హతుత్కొనునటుల్ను 

జీవమును కోరుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:46 => మరల వారితో ఇటల్నెను మీతో సాక్షయ్ముగా నేడు నేను పలికిన 

మాటలనిన్టిని మీ మనసుస్లలో పెటుట్కొని, మీ సంతతివారు ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని వారికాజాఞ్పింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 

కీరత్నలు 78:5 => రాగల తరములలో పుటట్బోవు పిలల్లు దాని నెరుగునటుల్ను వారు లేచి తమ 

పిలల్లకు దానిని వివరించునటుల్ను వీరును దేవునియందు నిరీక్షణగలవారై దేవుని కిర్యలను 

మరువకయుండి  

కీరత్నలు 78:6 => యథారథ్హృదయులు కాక దేవుని విషయమై సిథ్రమనసుస్ లేనివారై తమ 

పితరులవలె తిరుగబడకయు 

కీరత్నలు 78:7 => మూరఖ్తయు తిరుగుబాటునుగల ఆ తరమును పోలి యుండకయు వారు ఆయన 

ఆజఞ్లను గైకొనునటుల్ను 

కీరత్నలు 78:8 => ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించెను ఇశార్యేలు సంతతికి 

ధరమ్శాసత్రము ననుగర్హించెను మన పితరులు తమ పుతుర్లకు దానిని తెలుపవలెనని వారికాజాఞ్పించెను  
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కీరత్నలు 78:9 => విండల్ను పటుట్కొని యుదద్సనన్దుధ్లైన ఎఫార్యిము సంతతివారు యుదధ్కాలమున 

వెనుకకు తిరిగిరి 

యోహాను 6:63 => ఆతమ్యే జీవింపచేయుచునన్ది; శరీరము కేవలము నిష పర్యోజనము. నేను 

మీతో చెపిప్యునన్ మాటలు ఆతమ్యు జీవమునైయునన్వి గాని 

రోమీయులకు 3:2 => పర్తి విషయమందును అధికమే. మొదటిది, దేవోకుత్లు యూదులపరము 

చేయబడెను. 

రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

రోమీయులకు 10:6 => అయితే విశావ్సమూలమగు నీతి యీలాగు చెపుప్చునన్ది ఎవడు 

పరలోకములోనికి ఎకిక్పోవును? అనగా కీర్సుత్ను కిర్ందికి తెచుచ్టకు;  

రోమీయులకు 10:7 => లేక ఎవడు అగాధములోనికి దిగిపోవును? అనగా కీర్సుత్ను 

మృతులలోనుండి పైకి తెచుచ్టకు అని నీవు నీ హృదయములో అనుకొనవదుద్. 

రోమీయులకు 10:8 => అదేమని చెపుప్చునన్ది? వాకయ్ము నీయొదద్ను, నీ నోటను నీ 

హృదయములోను ఉనన్ది; అది మేము పర్కటించు విశావ్సవాకయ్మే. 

రోమీయులకు 10:9 => అదేమనగా యేసు పర్భువని నీ నోటితో ఒపుప్కొని, దేవుడు 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయమందు విశవ్సించినయెడల, నీవు రకిష్ంపబడుదువు. 

రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

హెబీర్యులకు 5:12 => కాలమునుబటిట్ చూచితే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసినవారై యుండగా, 

దేవోకుత్లలో మొదటి మూలపాఠములను ఒకడు మీకు మరల బోధింపవలసి వచెచ్ను. మీరు పాలు 

తార్గవలసినవారే గాని బలమైన ఆహారము తినగలవారు కారు. 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 
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అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

నిరగ్మకాండము 19:2 => వారు రెఫీదీమునుండి బయలుదేరి సీనాయి అరణయ్మునకు వచిచ్ ఆ 

అరణయ్మందు దిగిరి. అకక్డ ఆ పరవ్తము ఎదుట ఇశార్యేలీయులు విడసిరి. 

పరమగీతము 8:8 => మాకొక చినన్ చెలెల్లు కలదు దానికి ఇంకను వయసుస్ రాలేదు వివాహకాలము 

వచిచ్నపుప్డు మేము దానివిషయమై యేమి చేయుదుము? 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మారుక్ 11:28 => నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? వీటిని చేయుటకు ఈ 

యధికారము నీకెవడిచెచ్నని అడిగిరి. 

మారుక్ 12:1 => ఆయన ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింప నారంభించెను; ఎటల్నగాఒక మనుషుయ్డు 

దార్క్షతోట నాటించి, దానిచుటుట్ కంచెవేయించి, దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి గోపురము కటిట్ంచి, కాపులకు 

దానిని గుతత్కిచిచ్ దేశాంతరము పోయెను. 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

యోహాను 7:19 => మోషే మీకు ధరమ్శాసత్రము ఇయయ్లేదా? అయినను మీలో ఎవడును ఆ 

ధరమ్శాసత్రమును గైకొనడు; మీరెందుకు ననున్ చంపజూచుచునాన్రని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

వచనము 42 
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అందుకు దేవుడు వారికి విముఖుడై ఆకాశసైనయ్మును సేవించుటకు వారిని విడిచిపెటెట్ను. ఇందుకు 

పర్మాణముగా పర్వకత్ల గర్ంథమందు ఈలాగు వార్యబడియునన్ది. ఇశార్యేలు ఇంటివారలారా మీరు 

అరణయ్ములో నలువదియేండుల్ బలిపశువులను అరప్ణములను నాకు అరిప్ంచితిరా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

నెహెమాయ్ 9:16 => అయితే వారును మా పితరులును గరివ్ంచి, లోబడనొలల్క నీ ఆజఞ్లకు 

చెవియొగగ్కపోయిరి. 

కీరత్నలు 106:16 => వారు తమ దండు పాళెములో మోషేయందును యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడైన 

అహరోనునందును అసూయపడిరి. 

కీరత్నలు 106:32 => మెరీబా జలములయొదద్ వారు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి కావున వారి 

మూలముగా మోషేకు బాధ కలిగెను. 

కీరత్నలు 106:33 => ఎటల్నగా వారు అతని ఆతమ్మీద తిరుగుబాటు చేయగా అతడు తన పెదవులతో 

కానిమాట పలికెను. 

యెహెజేక్లు 20:6 => వారిని ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచి వారికొరకు నేను విచారించినదియు, 

పాలు తేనెలు పర్వహించునదియు, సకల దేశములకు ఆభరణమైనదియునైన దేశములోనికి 

తోడుకొనిపోయెదనని చెపిప్న కాలముననే నేను పర్మాణము చేసితిని. 

యెహెజేక్లు 20:7 => అపుప్డు నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను, మీలో పర్తివాడు తన కిషట్మైన 

హేయకృతయ్ములను విడిచిపెటట్వలెను, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను పూజించుటచేత మిముమ్ను మీరు 

అపవితర్పరచుకొనకుండవలెను అని నేను ఆజాఞ్పించితిని.  
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యెహెజేక్లు 20:8 => అయితే వారు నా మాట విననొలల్క నామీద తిరుగుబాటు చేసి, తమకిషట్మైన 

హేయకృతయ్ములు చేయుట మానలేదు, ఐగుపీత్యుల విగర్హములను పూజించుట మానలేదు గనుక 

వారు ఐగుపీత్యుల దేశములో ఉండగానే నేను నా రౌదర్ము వారిమీద కుమమ్రించి నా కోపము 

వారిమీద తీరుచ్కొందునని యనుకొంటిని. 

యెహెజేక్లు 20:9 => అయితే ఏ అనయ్ జనులయెదుట ననున్ నేను బయలుపరచుకొంటినో, యే 

అనయ్జనులమధయ్ వారుండిరో ఆ అనయ్జనులలో వారునన్ అనయ్జనుల యెదుట వారికి ననున్ 

బయలుపరచుకొంటిని, నా నామమునకు దూషణ కలుగకుండుటకై ఆలాగు చేయుటమాని, ఆ జనులు 

చూచుచుండగా నా నామ ఘనతకొరకు నేను వారిని ఐగుపుత్దేశములోనుండి రపిప్ంచితిని. 

యెహెజేక్లు 20:10 => వారిని ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచి అరణయ్ములోనికి తోడుకొని వచిచ్ 

యెహెజేక్లు 20:11 => వారికి నా కటట్డలను నియమించి నా విధులను వారికి తెలియజేసితిని. 

ఎవడైన వాటి ననుసరించినయెడల వాటినిబటిట్ బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 

యెహెజేక్లు 20:13 => అయితే అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులు నామీద తిరుగుబాటు చేసి నా 

కటట్డల ననుసరింపక, తాము అనుసరించి బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న విధులను తృణీకరించి, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచగా, అరణయ్మందు నా రౌదార్గిన్ వారిమీద 

కుమమ్రించి వారిని నిరూమ్లము చేయుదుననుకొంటిని.  

యెహెజేక్లు 20:14 => అయితే నేను వారిని రపిప్ంపగా ఏ అనయ్జనులు చూచిరో యే 

అనయ్జనులలోనుండి నేను వారిని రపిప్ంచితినో వారి యెదుట నా నామమునకు దూషణ 

కలుగకుండునటుల్ నేననుకొనిన పర్కారము చేయక మానితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 

నాయ్యాధిపతులు 11:2 => గిలాదు భారయ్ అతనికి కుమారులను కనగా వారు పెదద్వారై యెఫాత్తో 

నీవు అనయ్సతరీకి పుటిట్నవాడవు గనుక మన తండిర్యింట నీకు సావ్సథ్య్ము లేదనిరి. 
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1 రాజులు 2:27 => తరువాత సొలొమోను అబాయ్తారును యెహోవాకు యాజకుడుగా ఉండకుండ 

తీసివేసెను, అందువలన యెహోవా ఏలీ కుటుంబికులనుగూరిచ్ షిలోహులో పర్మాణముచేసిన మాట 

నెరవేరెను. 

నిరగ్మకాండము 14:11 => అంతట వారు మోషేతో ఐగుపుత్లో సమాధులు లేవని యీ 

యరణయ్ములో చచుచ్టకు మముమ్ను రపిప్ంచితివా? మముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి బయటికి రపిప్ంచి 

మముమ్ను ఇటుల్ చేయనేల? 

నిరగ్మకాండము 14:12 => మా జోలికి రావదుద్, ఐగుపీత్యులకు దాసులమగుదుమని ఐగుపుత్లో 

మేము నీతో చెపిప్నమాట యిదే గదా; మేము ఈ అరణయ్మందు చచుచ్టకంటె ఐగుపీత్యులకు 

దాసులమగుటయే మేలని చెపిప్రి. 

నిరగ్మకాండము 16:3 => ఇశార్యేలీయులు మేము మాంసము వండుకొను కుండలయొదద్ 

కూరుచ్ండి తృపిత్గా ఆహారము తినునపుప్డు యెహోవా చేతివలన ఏల చావకపోతివిు? ఈ 

సరవ్సమాజమును ఆకలిచేత చంపుటకు ఈ అరణయ్ములోనికి మముమ్ను అకక్డనుండి తోడుకొని 

వచిచ్తిరని వారితో ననగా 

నిరగ్మకాండము 17:3 => అకక్డ పర్జలు నీళుల్లేక దపిప్గొని మోషేమీద సణుగుచు ఇదెందుకు? 

మముమ్ను మా పిలల్లను మా పశువులను దపిప్చేత చంపుటకు ఐగుపుత్లోనుండి ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్తిరనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 11:5 => ఐగుపుత్లో మేము ఉచితముగా తినిన చేపలును కీరకాయలును 

దోసకాయలును కూరాకులును ఉలిల్పాయలును తెలల్గడడ్లును జాఞ్పకమునకు వచుచ్చునన్వి. ఇపుప్డు 

మా పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:3 => ఆ సరవ్సమాజము అయోయ్ ఐగుపుత్లో మేమేల చావలేదు? ఈ 

అరణయ్మందు మేమేల చావలేదు? మేము కతిత్వాత పడునటుల్ యెహోవా మముమ్ను ఈ దేశములోనికి 

ఏల తీసికొనివచెచ్ను? మా భారయ్లు మా పిలల్లు కొలల్పోవుదురు; తిరిగి ఐగుపుత్కు వెళుల్ట మాకు 

మేలుకాదా? అని వారితో అనిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 14:4 => వారు మనము నాయకుని ఒకని నియమించుకొని ఐగుపుత్నకు తిరిగి 

వెళుల్దమని ఒకనితోఒకడు చెపుప్కొనగా 

సంఖాయ్కాండము 21:5 => కాగా పర్జలు దేవునికిని మోషేకును విరోధముగా మాటలాడి ఈ 

అరణయ్ములో చచుచ్టకు ఐగుపుత్లోనుండి మీరు మముమ్నెందుకు రపిప్ంచితిరి? ఇకక్డ ఆహారము లేదు, 

నీళుల్ లేవు, చవిసారములు లేని యీ అనన్ము మాకు అసహయ్మైనదనిరి. 

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. 

నిరగ్మకాండము 13:17 => మరియు ఫరో పర్జలను పోనియయ్గా దేవుడు ఈ పర్జలు యుదధ్ము 

చూచునపుప్డు వారు పశాచ్తాత్పపడి ఐగుపుత్కు తిరుగుదురేమో అనుకొని, ఫిలిషీత్యుల దేశము 

సమీపమైనను ఆ మారగ్మున వారిని నడిపింపలేదు.  

సంఖాయ్కాండము 11:18 => నీవు జనులను చూచి యిటల్నుము మిముమ్ను మీరు రేపటికి 

పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; మీరు మాంసము తిందురు. యెహోవా వినునటుల్ ఏడిచ్ మాకు ఎవరు 

మాంసము పెటుట్దురు? ఐగుపుత్లో మాకు బాగుగానే జరిగినదని మీరు చెపుప్కొంటిరి గనుక యెహోవా 

మీకు మాంసమిచుచ్ను, మీరు తిందురు. 

సంఖాయ్కాండము 16:3 => మోషే అహరోనులకు విరోధముగా పోగుపడి మీతో మాకిక పనిలేదు; ఈ 

సరవ్సమాజములోని పర్తివాడును పరిశుదుధ్డే యెహోవా వారిమధయ్నునాన్డు; యెహోవా సంఘముమీద 

మిముమ్ను మీరేల హెచిచ్ంచుకొనుచునాన్రనగా, 

సంఖాయ్కాండము 20:4 => అయితే మేమును మా పశువులును ఇకక్డ చనిపోవునటుల్ ఈ 

అరణయ్ములోనికి యెహోవా సమాజమును మీరేల తెచిచ్తిరి? 

కీరత్నలు 78:41 => మాటిమాటికి వారు దేవుని శోధించిరి మాటిమాటికి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవునికి 

సంతాపము కలిగించిరి. 
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యెహెజేక్లు 20:16 => ఇచెచ్దనని నేను సెలవిచిచ్నటిట్యు, పాలు తేనెలు పర్వహించునటిట్యునైన 

సకల దేశములకు ఆభరణమగు దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపనని వారు అరణయ్ములో ఉండగానే నేను 

పర్మాణము చేసితిని. 

మారుక్ 11:28 => నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? వీటిని చేయుటకు ఈ 

యధికారము నీకెవడిచెచ్నని అడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:18 => యించుమించు నలువది ఏండల్మటుట్కు అరణయ్ములో వారి 

చేషట్లను సహించెను. 

వచనము 43 

మీరు పూజించుటకు చేసికొనిన పర్తిమలైన మొలొకు గుడారమును రొంఫాయను దేవత యొకక్ 

నక్షతర్మును మోసికొనిపోతిరి గనుక బబులోను ఆవలికి మిముమ్ను కొనిపోయెదను.  

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. 

సంఖాయ్కాండము 20:4 => అయితే మేమును మా పశువులును ఇకక్డ చనిపోవునటుల్ ఈ 

అరణయ్ములోనికి యెహోవా సమాజమును మీరేల తెచిచ్తిరి? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:16 => నేను చూచినపుప్డు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసియుంటిరి. పోతదూడను చేయించుకొని యెహోవా మీకాజాఞ్పించిన తోర్వనుండి తవ్రగా 

తొలగిపోయి యుంటిరి. 

పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:17 => సహోదరులారా, మీరును మీ అధికారులును తెలియక చేసితిరని 

నాకు తెలియును. 
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రోమీయులకు 11:2 => తాను ముందెరిగిన తన పర్జలను దేవుడు విసరిజ్ంపలేదు. ఏలీయాను 

గూరిచ్న భాగములో లేఖనము చెపుప్నది మీరెరుగరా? 

వచనము 44 

అతడు చూచిన మాదిరిచొపుప్న దాని చేయవలెనని మోషేతో చెపిప్నవాడు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము, 

సాక్షయ్పు గుడారము అరణయ్ములో మన పితరులయొదద్ ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 32:2 => అందుకు అహరోను మీ భారయ్లకు మీ కుమారులకు మీ కుమారెత్లకు 

చెవులనునన్ బంగారు పోగులను తీసి నాయొదద్కు తెండని వారితో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 32:3 => పర్జలందరు తమ చెవులనునన్ బంగారు పోగులను తీసి అహరోను నొదద్కు 

తెచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 32:4 => అతడు వారియొదద్ వాటిని తీసికొని పోగరతో రూపమును ఏరప్రచి దానిని 

పోతపోసిన దూడగా చేసెను. అపుప్డు వారు ఓ ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన 

నీ దేవుడు ఇదే అనిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:5 => అహరోను అది చూచి దాని యెదుట ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచెను. మరియు 

అహరోను రేపు యెహోవాకు పండుగ జరుగునని చాటింపగా 

నిరగ్మకాండము 32:6 => మరునాడు వారు ఉదయమున లేచి దహన బలులను సమాధాన 

బలులనరిప్ంచిరి. అపుప్డు జనులు తినుటకును తార్గుటకును కూరుచ్ండి ఆడుటకు లేచిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:7 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు దిగివెళుల్ము; ఐగుపుత్ 

దేశమునుండి నీవు రపిప్ంచిన నీ పర్జలు చెడిపోయిరి.  

నిరగ్మకాండము 32:8 => నేను వారికి నియమించిన తోర్వనుండి తవ్రగా తొలగిపోయి తమకొరకు 

పోతపోసిన దూడను చేసికొని దానికి సాగిలపడి బలినరిప్ంచి ఓయి ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడు ఇదే అని చెపుప్కొనిరనెను. 

నిరగ్మకాండము 32:17 => ఆ పర్జలు పెదద్కేకలు వేయుచుండగా యెహోషువ ఆ ధవ్ని విని 

పాళెములో యుదధ్ధవ్ని అని మోషేతో అనగా  
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నిరగ్మకాండము 32:18 => అతడు అది జయధవ్ని కాదు, అపజయ ధవ్ని కాదు, సంగీత ధవ్ని నాకు 

వినబడుచునన్దనెను. 

నిరగ్మకాండము 32:19 => అతడు పాళెమునకు సమీపింపగా, ఆ దూడను, వారు నాటయ్మాడుటను 

చూచెను. అందుకు మోషే కోపము మండెను; అతడు కొండదిగువను తనచేతులలోనుండి ఆ పలకలను 

పడవేసి వాటిని పగులగొటెట్ను 

నిరగ్మకాండము 32:20 => మరియు అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగిన్తో కాలిచ్ 

పొడిచేసి నీళల్మీద చలిల్ ఇశార్యేలీయులచేత దాని తార్గించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:12 => నీవు లేచి యికక్డనుండి తవ్రగా దిగుము; నీవు ఐగుపుత్లోనుండి 

రపిప్ంచిన నీ జనము చెడిపోయి, నేను వారికాజాఞ్పించిన తోర్వలోనుండి తవ్రగా తొలగి తమకు 

పోతబొమమ్ను చేసికొనిరని నాతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:13 => మరియు యెహోవా నేను ఈ పర్జలను చూచితిని; ఇదిగో వారు 

లోబడనొలల్ని పర్జలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:14 => నాకు అడడ్ము రాకుము, నేను వారిని నశింపజేసి వారి 

నామమును ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ తుడుపుపెటిట్, నినున్ వారికంటె బలముగల బహు జనముగా 

చేసెదనని నాతో చెపప్గా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:15 => నేను తిరిగి ఆ కొండదిగి వచిచ్తిని. కొండ అగిన్చేత 

కాలుచుండెను, ఆ రెండు నిబంధన పలకలు నా రెండుచేతులలో ఉండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:16 => నేను చూచినపుప్డు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసియుంటిరి. పోతదూడను చేయించుకొని యెహోవా మీకాజాఞ్పించిన తోర్వనుండి తవ్రగా 

తొలగిపోయి యుంటిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:17 => అపుప్డు నేను ఆ రెండు పలకలను పటుట్కొని, నా 

రెండుచేతులలోనుండి మీ కనున్లయెదుట వాటిని కిర్ందపడవేసి పగులగొటిట్ 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 9:18 => మీరు యెహోవా దృషిట్కి ఆ చెడునడత నడిచి చేసిన మీ సమసత్ 

పాపములవలన ఆయనకు కోపము పుటిట్ంపగా చూచి, మునుపటివలె అనన్పానములు మాని నలువది 

పగళుల్ నలువది రాతుర్లు నేను యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడితిని. 

నెహెమాయ్ 9:18 => వారు ఒక పోతదూడను చేసికొని ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన దేవుడు 

ఇదే అని చెపిప్, నీకు బహు విసుకు పుటిట్ంచినను 

కీరత్నలు 106:19 => హోరేబులో వారు దూడను చేయించుకొనిరి. పోతపోసిన విగర్హమునకు 

నమసాక్రము చేసిరి 

కీరత్నలు 106:20 => తమ మహిమాసప్దమును గడిడ్మేయు ఎదుద్ రూపమునకు మారిచ్రి. 

కీరత్నలు 106:21 => ఐగుపుత్లో గొపప్ కారయ్ములను హాము దేశములో ఆశచ్రయ్కారయ్ములను 

యెషయా 2:8 => వారి దేశము విగర్హములతో నిండియునన్ది వారు తమ చేతిపనికి తాము వేర్ళల్తో 

చేసినదానికి నమసాక్రము చేయుదురు 

యెషయా 2:9 => అలుప్లు అణగదొర్కక్బడుదురు ఘనులు తగిగ్ంపబడుదురు కాబటిట్ వారిని 

క్షమింపకుము. 

యెషయా 44:9 => విగర్హమును నిరిమ్ంచువారందరు మాయవంటివారు వారికిషట్మైన విగర్హములు 

నిష పర్యోజనములు తామే అందుకు సాకుష్లు, వారు గర్హించువారు కారు ఎరుగువారు కారు గనుక 

వారు సిగుగ్పడరు.  

యెషయా 44:10 => ఎందుకును పనికిరాని విగర్హమును పోతపోసి దానినొక దేవునిగా 

నిరూపించువాడెవడు? 

యెషయా 44:11 => ఇదిగో దాని పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు ఆ శిలప్కారులు 

నరమాతుర్లేగదా? వారందరు పోగుచేయబడి నిలువబడవలెను నిశచ్యముగా వారు భయపడి 

సిగుగ్పడుదురు. 

యెషయా 44:12 => కమమ్రి గొడడ్లి పదునుచేయుచు నిపుప్లతో పనిచేయును సుతెత్తో దానిని 

రూపించి తన బాహుబలముచేత దాని చేయును. అతడు ఆకలిగొనగా అతని బలము కీష్ణించిపోవును 

నీళుల్ తార్గక సొమమ్సిలుల్ను 
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యెషయా 44:13 => వడల్వాడు నూలు వేసి చీరణ్ముతో గీత గీచి చితిర్కలతో దాని చకక్చేయును 

కరాక్టకములతో గురుతుపెటిట్ దాని రూపించును మందిరములో దాని సాథ్పింపవలెనని 

నరరూపముగల దానిగాను నరసౌందరయ్ము గలదానిగాను చేయును.  

యెషయా 44:14 => ఒకడు దేవదారుచెటల్ను నరుకవలెనని పూనుకొనును శమ్శానావృక్షమును గాని 

సరళవృక్షమును గాని సింధూరవృక్షములనుగాని అడవి వృక్షములలో ఏదో ఒకదానిని తీసికొనును 

ఒకడు చెటుట్ నాటగా వరష్ము దాని పెంచును  

యెషయా 44:15 => ఒకడు పొయియ్కటెట్లకు వాటి నుపయోగించును వాటిలో కొంతతీసికొని చలి 

కాచుకొనును నిపుప్ రాజబెటిట్ రొటెట్ కాలుచ్కొనును ఒక తుండు తీసికొని దానితో ఒక దేవతను 

చేసికొనును దానికి నమసాక్రము చేయును దానితో ఒక విగర్హముచేసి దానికి సాగిలపడును.  

యెషయా 44:16 => అగిన్తో సగము కాలిచ్యునాన్డు, కొదువ సగముతో మాంసము వండి 

భకిష్ంచియునాన్డు తిని తృపిత్పొందగా చలి కాచుకొనుచు ఆహా, చలికాచుకొంటిని వెచచ్గా ఉనన్ది అని 

అనుకొనుచునాన్డు  

యెషయా 44:17 => దానిలో మిగిలిన భాగముతో తనకు దేవతగానునన్ విగర్హమును 

చేయించుకొనును దానియెదుట సాగిలపడుచు నమసాక్రము చేయుచు నీవే నా దేవుడవు ననున్ 

రకిష్ంపుమని పార్రిథ్ంచును.  

యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

యెషయా 44:19 => ఎవడును ఆలోచనచేయడు, నేను అగిన్లో సగము కాలిచ్తిని నిపుప్లమీద వేసి 

రొటెట్ కాలిచ్తిని దానితో మాంసము వండుకొని భోజనము చేసితిని మిగిలినదానిని తీసికొని దానితో 

హేయమైనదాని చేయుదునా? చెటుట్ మొదుద్కు సాషాట్ంగపడుదునా? అని యెవడును ఆలోచింపడు 

యోచించుటకు ఎవనికిని తెలివిలేదు వివేచనలేదు.  

యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  
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హోషేయ 9:1 => ఇశార్యేలూ, అనయ్జనులు సంతోషించునటుల్ నీవు సంభర్మపడి సంతోషింపవదుద్; 

నీవు నీ దేవుని విసరిజ్ంచి వయ్భిచరించితివి, నీ కళల్ములనిన్టిమీద నునన్ ధానయ్మునుబటిట్ నీవు 

పడుపుకూలిని ఆశించితివి. 

హోషేయ 9:10 => అరణయ్ములో దార్క్షపండుల్ దొరికినటుల్ ఇశార్యేలువారు నాకు దొరికిరి; 

చిగురుపెటుట్ కాలమందు అంజూరపు చెటుట్మీద తొలి ఫలము దొరికినటుల్ మీ పితరులు నాకు దొరికిరి. 

అయితే వారు బయలెప్యోరు నొదద్కు వచిచ్ ఆ లజాజ్కరమైన దేవతకు తముమ్ను తాము 

అపప్గించుకొనిరి; తాము మోహించిన దానివలెనే వారు హేయులైరి. 

హబకూక్కు 2:18 => చెకక్డపు పనివాడు విగర్హమును చెకుక్టవలన పర్యోజనమేమి? పనివాడు 

మూగబొమమ్ను చేసి తాను రూపించినదానియందు నమిమ్కయుంచుటవలన పర్యోజనమేమి? 

అబదధ్ములు బోధించు పోతవిగర్హములయందు నమిమ్కయుంచుటవలన పర్యోజనమేమి? 

హబకూక్కు 2:19 => కఱఱ్నుచూచి మేలుకొమమ్నియు, మూగరాతిని చూచి లెమమ్నియు చెపుప్వానికి 

శర్మ; అది ఏమైన బోధింపగలదా? అది బంగారముతోను వెండితోను పూత పూయబడెను గాని 

దానిలో శావ్సమెంతమాతర్మును లేదు. 

హబకూక్కు 2:20 => అయితే యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు, ఆయన సనిన్ధిని 

లోకమంతయు మౌనముగా ఉండునుగాక. 

నిరగ్మకాండము 32:4 => అతడు వారియొదద్ వాటిని తీసికొని పోగరతో రూపమును ఏరప్రచి దానిని 

పోతపోసిన దూడగా చేసెను. అపుప్డు వారు ఓ ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన 

నీ దేవుడు ఇదే అనిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:6 => మరునాడు వారు ఉదయమున లేచి దహన బలులను సమాధాన 

బలులనరిప్ంచిరి. అపుప్డు జనులు తినుటకును తార్గుటకును కూరుచ్ండి ఆడుటకు లేచిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:35 => అహరోను కలిప్ంచిన దూడను పర్జలు చేయించినందున యెహోవా 

వారిని బాధపెటెట్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 9:16 => నేను చూచినపుప్డు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి పాపము 

చేసియుంటిరి. పోతదూడను చేయించుకొని యెహోవా మీకాజాఞ్పించిన తోర్వనుండి తవ్రగా 

తొలగిపోయి యుంటిరి. 

యిరిమ్యా 1:16 => అపుప్డు యెరూషలేము వారు ననున్ విడిచి అనయ్దేవతలకు ధూపము వేసి, 

తమచేతులు రూపించిన వాటికి నమసక్రించుటయను తమ చెడుతనమంతటినిబటిట్ నేను 

వారినిగూరిచ్న నా తీరుప్లు పర్కటింతును. 

హోషేయ 8:5 => షోమోర్నూ, ఆయన నీ దూడను (విగర్హము) విసరిజ్ంచెను నా కోపము వారిమీదికి 

రగులుకొనెను. ఎంతకాలము వారు పవితర్త నొందజాలకుందురు?  

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

వచనము 45 

మన పితరులు తమ పెదద్లచేత దానిని తీసికొనినవారై, దేవుడు తమ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్న 

జనములను వారు సావ్ధీనపరచుకొనన్పుప్డు, యెహోషువతో కూడ ఈ దేశములోనికి దానిని 

తీసికొనివచిచ్రి. అది దావీదు దినములవరకు ఉండెను. 

కీరత్నలు 81:11 => అయినను నా పర్జలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి ఇశార్యేలీయులు నా మాట 

వినకపోయిరి. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

యెషయా 66:4 => నేను పిలిచినపుప్డు ఉతత్రమిచుచ్వాడొకడును లేకపోయెను నేను 

మాటలాడినపుప్డు వినువాడొకడును లేకపోయెను నా దృషిట్కి చెడడ్దైనదాని చేసిరి నాకిషట్ము కానిదాని 

కోరుకొనిరి కావున నేనును వారిని మోసములో ముంచుదును వారు భయపడువాటిని వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 
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యెహెజేక్లు 14:7 => ఇశార్యేలీయులలోను వారి దేశములో నివసించు పరదేశులలోను ఎవరైనను 

ననున్ అనుసరించక నాకు అనుయ్లై తమ మనసుస్న విగర్హములను నిలుపుకొని తమకు దోషము 

కలుగజేసికొని అభయ్ంతరమును తమయెదుట పెటుట్కొని తమ నిమితత్మై నాయొదద్ 

విచారణచేయవలెనని పర్వకత్యొదద్కు వచిచ్నయెడల యెహోవానగు నేనే సవ్యముగా వారికి 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను.  

యెహెజేక్లు 14:8 => ఆ మనుషుయ్లకు నేను విరోధినై నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునటుల్ 

వారిని సూచనగాను సామెతగాను చేసి నా జనులలోనుండి నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను.  

యెహెజేక్లు 14:9 => మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు 

నేనే ఆ పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని 

నిరూమ్లము చేసెదను 

యెహెజేక్లు 14:10 => ఇశార్యేలీయులు ఇకను ననున్ విసరిజ్ంచి తొలగిపోవకయు తాము చేయు 

అతికర్మములనిన్టిచేత తముమ్ను అపవితర్పరచుకొనకయు నుండి, నా జనులగునటుల్ను నేను వారికి 

దేవుడనైయుండునటుల్ను. 

యెహెజేక్లు 20:25 => నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునటుల్ వారిని విసమ్యము 

నొందింపవలెనని అనుకూలము కాని కటట్డలను తాము బర్దుకుటకు పర్యోజనకరములు కాని 

విధులను వారికిచిచ్తిని. 

యెహెజేక్లు 20:39 => ఇశార్యేలు యింటివారలారా, మీరు నామాట విననియెడల మీరు 

పెటుట్కొనిన విగర్హములను, మీ కిషట్మైనటుట్గా పూజించుకొనుడి, గాని మీ అరప్ణలచేతను మీ 

విగర్హములచేతను నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుడి అని పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

హోషేయ 4:17 => ఎఫార్యిము విగర్హములతో కలసికొనెను, వానిని ఆలాగుననే యుండనిముమ్. 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 
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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. 

రోమీయులకు 1:27 => అటువలె పురుషులు కూడ సతరీయొకక్ సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి, 

పురుషులతో పురుషులు అవాచయ్మైనది చేయుచు, తమ తపిప్దమునకు తగిన పర్తిఫలమును పొందుచు 

ఒకరియెడల ఒకరు కామతపుత్లైరి 

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 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19 => సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములైన ఆకాశసైనయ్మును చూచి 

మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన యెహోవా సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ పర్జలకొరకు 

పంచిపెటిట్నవాటికి నమసక్రించి వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:3 => అది నీకు తెలుపబడిన తరువాత నీవు విని బాగుగా విచారణ 

చేయవలెను. అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయకిర్య ఇశార్యేలీయులలో జరిగియుండుట 

వాసత్వమైనయెడల 

2 రాజులు 17:16 => వారు తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని యనుసరింపక పోత 

విగర్హములైన రెండు దూడలను చేసి దేవతాసత్ంభములను నిలిపి ఆకాశసమూహమునకు నమసక్రించి 

బయలుదేవతను పూజించిరి. 
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2 రాజులు 21:3 => తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్త సథ్లములను అతడు తిరిగి 

కటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను కటిట్ంచి ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు చేసినటుల్ 

దేవతాసత్ంభములను చేయించి, నక్షతర్ములకు మొర్కిక్ వాటిని పూజించుచుండెను. 

యోబు 31:26 => సూరుయ్డు పర్కాశించినపుప్డు నేను అతనినేగాని చందుర్డు మికిక్లి కాంతికలిగి 

నడచుచుండగా అతనినేగాని చూచి 

యోబు 31:27 => నా హృదయము రహసయ్ముగా పేర్రేపింపబడి వారితటుట్ చూచి నా నోరు 

ముదుద్పెటిట్నయెడలను పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారి నవుదును.  

యోబు 31:28 => అదియు నాయ్యాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరమగును. 

యిరిమ్యా 19:13 => యెరూషలేము ఇండుల్ను యూదారాజుల నగరులును ఆ తోఫెతు సథ్లమువలెనే 

అపవితర్ములగును; ఏ యిండల్మీద జనులు ఆకాశ సమూహమను దేవతలకు ధూపము వేయుదురో, 

లేక అనయ్దేవతలకు పానారప్ణముల నరిప్ంచుదురో ఆ యిండల్నిన్టికి ఆలాగే జరుగును. 

యెహెజేక్లు 8:16 => యెహోవా మందిరపు లోపలి ఆవరణములో ననున్ దింపగా, అకక్డ యెహోవా 

ఆలయ దావ్రము దగగ్రనునన్ ముఖమంటపమునకును బలిపీఠమునకును మధయ్ను ఇంచుమించు 

ఇరువది యయిదుగురు మనుషుయ్లు కనబడిరి. వారి వీపులు యెహోవా ఆలయము తటుట్ను వారి 

ముఖములు తూరుప్తటుట్ను తిరిగియుండెను; వారు తూరుప్ననునన్ సూరుయ్నికి నమసాక్రము 

చేయుచుండిరి. 

ఆమోసు 5:25 => ఇశార్యేలీయులారా, అరణయ్మందు నలువది సంవతస్రములు మీరు బలులను 

నైవేదయ్ములను నాకు అరిప్ంచితిరా? 

ఆమోసు 5:26 => మీరు మీ దేవతయైన మోలెకు గుడారమును, మీరు పెటుట్కొనిన విగర్హముల 

పీఠమును మీరు మోసికొని వచిచ్తిరి గదా. 

యెషయా 43:23 => దహనబలులుగా గొఱఱ్మేకల పిలల్లను నాయొదద్కు తేలేదు నీ బలులచేత ననున్ 

ఘనపరచలేదు నైవేదయ్ములు చేయవలెనని నేను నినున్ బలవంతపెటట్లేదు ధూపము వేయవలెనని నేను 

నినున్ విసికింపలేదు.  
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కీరత్నలు 95:10 => నలువది ఏండల్కాలము ఆ తరమువారివలన నేను విసికి వారు హృదయమున 

తపిప్పోవు పర్జలు వారు నా మారగ్ములు తెలిసికొనలేదని అనుకొంటిని. 

హెబీర్యులకు 3:9 => నలువది సంవతస్రములు నా కారయ్ములను చూచి మీ పితరులు ననున్ 

పరీకిష్ంచి శోధించిరి. 

హెబీర్యులకు 3:15 => ఏలయనగా మొదటనుండి మనకునన్ దృఢవిశావ్సము అంతము మటుట్కు 

గటిట్గా చేపటిట్నయెడలనే కీర్సుత్లో పాలివారమై యుందుము. 

హెబీర్యులకు 3:16 => విని కోపము పుటిట్ంచినవారెవరు? మోషేచేత నడిపింపబడి ఐగుపుత్లోనుండి 

బయలుదేరి వచిచ్నవారందరే గదా 

హెబీర్యులకు 3:17 => ఎవరిమీద నలువది ఏండుల్ ఆయన కోపగించెను? పాపము చేసినవారి 

మీదనే గదా? వారి శవములు అరణయ్ములో రాలిపోయెను. 

ఆదికాండము 2:1 => ఆకాశమును భూమియు వాటిలోనునన్ సమసత్ సమూహమును సంపూరిత్ 

చేయబడెను. 

నిరగ్మకాండము 32:6 => మరునాడు వారు ఉదయమున లేచి దహన బలులను సమాధాన 

బలులనరిప్ంచిరి. అపుప్డు జనులు తినుటకును తార్గుటకును కూరుచ్ండి ఆడుటకు లేచిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:28 => అకక్డ మీరు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన కఱఱ్ రాతిదేవతలను 

పూజించెదరు; అవి చూడవు, వినవు, తినవు, వాసన చూడవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:8 => నేడు మనమికక్డ చేయుచునన్టుల్ మీలో పర్తి మనుషుయ్డు తన 

కంటికి యుకత్మైన దంతయు చేయకూడదు. 

యెహోషువ 24:20 => మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను సేవించినయెడల ఆయన మీకు 

మేలు చేయువాడైనను మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీకు కీడుచేసి మిముమ్ను కీష్ణింపజేయుననగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 
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యిరిమ్యా 8:2 => వారు పేర్మించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు 

నమసక్రించుచు వచిచ్న ఆ సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ముల యెదుట వాటిని పరచెదరు; అవి కూరచ్బడకయు 

పాతిపెటట్బడకయు భూమిమీద పెంటవలె పడియుండును.  

ఆమోసు 2:10 => మరియు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచి, అమోరీయుల దేశమును 

మీకు సావ్ధీనపరచవలెనని నలువది సంవతస్రములు అరణయ్మందు మిముమ్ను నడిపించితిని గదా. 

లూకా 4:17 => పర్వకత్యైన యెషయా గర్ంథము ఆయన చేతికియయ్బడెను; ఆయన గర్ంథము 

విపప్గా -- 

వచనము 46 

అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము కటట్గోరెను.  

లేవీయకాండము 18:21 => నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము 

అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 20:2 => ఇశార్యేలీయులలోనే గాని ఇశార్యేలు పర్జలలో నివసించు 

పరదేశులలోనే గాని యొకడు ఏమాతర్మును తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచిచ్నయెడల వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను; మీ దేశపర్జలు రాళల్తో వాని కొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 20:3 => ఆ మనుషుయ్డు నా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచి నా 

పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచుటకు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచెచ్ను గనుక నేను వానికి 

విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

లేవీయకాండము 20:4 => మరియు ఆ మనుషుయ్డు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచుచ్చుండగా 

మీ దేశపర్జలు వాని చంపక,  

లేవీయకాండము 20:5 => చూచి చూడనటుల్ తమ కనున్లు మూసికొనినయెడల నేను వానికిని వాని 

కుటుంబమునకును విరోధినై వానిని మోలెకుతో వయ్భిచరించుటకు వాని తరిమి వయ్భిచారముచేయు 

వారినందరిని పర్జలలోనుండి కొటిట్వేతును. 
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2 రాజులు 17:16 => వారు తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని యనుసరింపక పోత 

విగర్హములైన రెండు దూడలను చేసి దేవతాసత్ంభములను నిలిపి ఆకాశసమూహమునకు నమసక్రించి 

బయలుదేవతను పూజించిరి. 

2 రాజులు 17:17 => మరియు తమ కుమారులను కుమారెత్లను అగిన్గుండమును దాటించి 

శకునమును చిలల్ంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుటకై తముమ్ను 

తాము అముమ్కొని, ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

2 రాజులు 17:18 => కాబటిట్ యెహోవా ఇశార్యేలువారియందు బహుగా కోపగించి, తన 

సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక యూదా గోతర్ము గాక మరి యే గోతర్మును శేషించి 

యుండలేదు. 

2 రాజులు 21:6 => అతడు తన కుమారుని అగిన్గుండము దాటించి, జోయ్తిషమును శకునములను 

వాడుకచేసి, యకిష్ణిగాండర్తోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేసెను. ఈ పర్కారము అతడు 

యెహోవా దృషిట్కి బహుగా చెడుతనము జరిగించుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను 

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:16 => కావున మీరు చెడిపోయి భూమిమీదనునన్ యే జంతువు 

పర్తిమనైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:17 => ఆకాశమందు ఎగురు రెకక్లుగల యే పకిష్ పర్తిమనైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:18 => నేలమీద పార్కు ఏ పురుగు పర్తిమనైనను భూమి కిర్ందనునన్ 

నీళల్యందలి యే చేప పర్తిమనైనను ఆడు పర్తిమనుగాని మగ పర్తిమనుగాని, యే సవ్రూపము గలిగిన 

విగర్హమును మీకొరకు చేసికొనకుండునటుల్ను, ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 5:8 => పైనునన్ ఆకాశమందేగాని, కిర్ందనునన్ భూమియందేగాని భూమి 

కిర్ందనునన్ నీళల్యందేగాని యుండు దేని పోలికనైన విగర్హమును చేసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:9 => వాటికి నమసక్రింపకూడదు; వాటిని పూజింపకూడదు. నీ 

దేవుడనైన యెహోవాయగు నేను రోషముగల దేవుడను; ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు 

నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

2 రాజులు 17:6 => హోషేయ యేలుబడిలో తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు అషూష్రు రాజు షోమోర్ను 

పటట్ణమును పటుట్కొని ఇశార్యేలువారిని అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోయి. గోజానునది 

దగగ్రనునన్ హాలహు హాబోరు అను సథ్లములందును మాదీయుల పటట్ణములలోను వారిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 18:11 => తమ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట విననివారై ఆయన నిబంధనకును 

ఆయన సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించిన దానంతటికిని లోబడక అతికర్మించి యుండిరి. 

ఆమోసు 5:27 => కాబటిట్ నేను దమసుక్ పటట్ణము అవతలికి మిముమ్ను చెరగొని పోవుదును అని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఆయన పేరు సైనయ్ములకధిపతియగు దేవుడు. 

1 రాజులు 14:15 => ఇశార్యేలువారు దేవతా సత్ంభములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నీటియందు రెలుల్ అలల్లాడునటుల్ యెహోవా ఇశార్యేలు వారిని మొతిత్, 

ఒకడు వేరును పెలల్గించినటుల్ వారి పితరులకు తాను ఇచిచ్న యీ మంచిదేశములోనుండి వారిని 

పెలల్గించి వారిని యూఫర్టీసునది అవతలకు చెదరగొటుట్ను. 

యెహెజేక్లు 8:16 => యెహోవా మందిరపు లోపలి ఆవరణములో ననున్ దింపగా, అకక్డ యెహోవా 

ఆలయ దావ్రము దగగ్రనునన్ ముఖమంటపమునకును బలిపీఠమునకును మధయ్ను ఇంచుమించు 

ఇరువది యయిదుగురు మనుషుయ్లు కనబడిరి. వారి వీపులు యెహోవా ఆలయము తటుట్ను వారి 

ముఖములు తూరుప్తటుట్ను తిరిగియుండెను; వారు తూరుప్ననునన్ సూరుయ్నికి నమసాక్రము 

చేయుచుండిరి. 

ఆమోసు 5:25 => ఇశార్యేలీయులారా, అరణయ్మందు నలువది సంవతస్రములు మీరు బలులను 

నైవేదయ్ములను నాకు అరిప్ంచితిరా? 
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వచనము 47 

అయితే సొలొమోను ఆయన కొరకు మందిరము కటిట్ంచెను.  

నిరగ్మకాండము 38:21 => మందిరపదారథ్ముల మొతత్ము, అనగా సాక్షయ్పు మందిర పదారథ్ముల 

మొతత్ము ఇదే. ఇటుల్ వాటిని యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఈతామారు లేవీయులచేత మోషే 

మాటచొపుప్న లెకక్ పెటిట్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:50 => నీవు సాక్షయ్పు గుడారము మీదను దాని ఉపకరణములనిన్టిమీదను 

దానిలో చేరిన వాటనిన్టిమీదను లేవీయులను నియమింపుము. వారే మందిరమును దాని 

ఉపకరణములనిన్టిని మోయవలెను. వారు మందిరపు సేవ చేయుచు దానిచుటుట్ దిగవలసినవారై 

యుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 1:51 => మందిరము సాగబోవునపుప్డు లేవీయులే దాని విపప్వలెను, మందిరము 

దిగునపుప్డు లేవీయులే దాని వేయవలెను. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 1:52 => ఇశార్యేలీయులు తమ తమ సేనల చొపుప్న పర్తివాడును తన తన 

పాళెములో తన తన ధవ్జమునొదద్ దిగవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:53 => ఇశార్యేలీయుల సమాజముమీద కోపము రాకుండునటుల్ లేవీయులు 

సాక్షయ్పు గుడారము చుటుట్ దిగవలెను; వారు సాక్షయ్పు గుడారమును కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:15 => వారు మందిరమును నిలువబెటిట్న దినమున మేఘము సాక్షయ్పు 

గుడారములోని మందిరమును కమెమ్ను; సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు అగిన్వంటి 

ఆకారము మందిరముమీద నుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:11 => రెండవ సంవతస్రము రెండవ నెల యిరువదియవ తేదిని మేఘము 

సాక్షయ్పు మందిరముమీదనుండి పైకెతత్బడెను గనుక ఇశార్యేలీయులు సీనాయి అరణయ్ములోనుండి 

పర్యాణములు చేయసాగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 17:7 => మోషే వారి కఱఱ్లను సాక్షయ్పు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉంచెను. 
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సంఖాయ్కాండము 17:8 => మరునాడు మోషే సాక్షయ్పు గుడారములోనికి వెళి ల్ చూడగా లేవి 

కుటుంబపుదైన అహరోను కఱఱ్ చిగిరిచ్యుండెను. అది చిగిరిచ్ పువువ్లు పూసి బాదము పండుల్ 

గలదాయెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:2 => మరియు నీ తండిర్ గోతర్మును, అనగా లేవీ గోతిర్కులైన నీ సహోదరులను 

నీవు దగగ్రకు తీసికొనిరావలెను; వారు నీతో కలిసి నీకు పరిచరయ్ చేయుదురు. అయితే నీవును నీ 

కుమారులును సాక్షయ్పు గుడారము ఎదుట సేవచేయవలెను 

యెహోషువ 18:1 => ఇశార్యేలీయులు ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనిన తరువాత వారందరు 

షిలోహునకు కూడి వచిచ్ అకక్డ పర్తయ్క్షపు గుడారము వేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => రాజు పర్ధానయాజకుడగు యెహోయాదాను పిలిచి ఆ 

దురామ్రుగ్రాలైన అతలాయ్ కుమారులు దేవుని మందిరమును పాడుచేసి, యెహోవా మందిర 

సంబంధమైన పర్తిషోఠ్పకరణములననిన్టిని బయలుదేవత పూజకు ఉపయోగించిరి. 

నిరగ్మకాండము 25:40 => కొండమీద నీకు కనుపరచబడిన వాటి రూపము చొపుప్న వాటిని 

చేయుటకు జాగర్తత్పడుము. 

నిరగ్మకాండము 26:30 => అపుప్డు కొండమీద నీకు కనుపరచబడినదాని పోలికచొపుప్న 

మందిరమును నిలువబెటట్వలెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఇవియనిన్యు అపప్గించి యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్ యీ 

మచుచ్ల పనియంతయు వార్త మూలముగా నాకు నేరెప్ను అని సొలొమోనుతో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 8:2 => మనకు అటిట్ పర్ధానయాజకుడు ఒకడునాన్డు. ఆయన పరిశుదాధ్లయమునకు, 

అనగా మనుషుయ్డు కాక పర్భువే సాథ్పించిన నిజమైన గుడారమునకు పరిచారకుడై యుండి, 

పరలోకమందు మహామహుని సింహాసమునకు కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడాయెను. 
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హెబీర్యులకు 8:5 => మోషే గుడారము అమరచ్బోయినపుప్డు కొండమీద నీకు చూపబడిన మాదిరి 

చొపుప్న సమసత్మును చేయుటకు జాగర్తత్పడుము అని దేవునిచేత హెచచ్రింపబడిన పర్కారము ఈ 

యాజకులు పరలోకసంబంధమగు వసుత్వుల ఛాయారూపకమైన గుడారమునందు సేవ చేయుదురు. 

నిరగ్మకాండము 25:16 => ఆ మందసములో నేను నీకిచుచ్ శాసనములనుంచవలెను. 

యెహోషువ 3:14 => కోత కాలమంతయు యొరాద్ను దాని గటల్నిన్టిమీద పొరిల్ పారును; నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులు జనులకు ముందు వెళల్గా యొరాద్నును దాటుటకై జనులు తమ 

గుడారములలోనుండి బయలుదేరిరి. 

2 సమూయేలు 7:6 => ఐగుపుత్లోనుండి నేను ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు 

మందిరములో నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు నేను ఒక 

యింటిలో నివాసము చేయక, ఒకానొక గుడారములోను ఒకానొక డేరాలోను నివాసము చేసితిని. 

వచనము 48 

అయినను ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము 

కటుట్దురు?నా విశార్ంతి సథ్లమేది? 

యెహోషువ 3:11 => జీవముగల దేవుడు మీ మధయ్ నునాన్డనియు, ఆయన నిశచ్యముగా మీ 

యెదుటనుండి కనానీయులను హితీత్యులను హివీవ్యులను పెరిజీజ్యులను గెరేగ్షీయులను 

అమోరీయులను యెబూసీయులను వెళల్గొటుట్ననియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహోషువ 3:12 => కాబటిట్ పర్తి గోతర్మునకు ఒకొక్క మనుషుయ్ని ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములలోనుండి పనిన్దద్రు మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొనుడి. 

యెహోషువ 3:13 => సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల 

అరకాళుల్ యొరాద్ను నీళల్ను ముటట్గానే యొరాద్ను నీళుల్, అనగా ఎగువనుండి పారు నీళుల్ ఆపబడి 

యేకరాశిగా నిలుచును. 
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యెహోషువ 3:14 => కోత కాలమంతయు యొరాద్ను దాని గటల్నిన్టిమీద పొరిల్ పారును; నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులు జనులకు ముందు వెళల్గా యొరాద్నును దాటుటకై జనులు తమ 

గుడారములలోనుండి బయలుదేరిరి. 

యెహోషువ 18:1 => ఇశార్యేలీయులు ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనిన తరువాత వారందరు 

షిలోహునకు కూడి వచిచ్ అకక్డ పర్తయ్క్షపు గుడారము వేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:31 => దేవుని మందిరము షిలోహులోనునన్ దినములనిన్టను వారు మీకా 

చేయించిన పర్తిమను నిలుపుకొనియుండిరి. 

1 సమూయేలు 4:4 => కాబటిట్ జనులు షిలోహునకు కొందరిని పంపి అకక్డనుండి కెరూబుల మధయ్ 

ఆసీనుడైయుండు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నిబంధన మందసమును తెపిప్ంచిరి. ఏలీ యొకక్ 

యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్యును ఫీనెహాసును అకక్డనే దేవుని నిబంధన మందసమునొదద్ ఉండిరి. 

1 రాజులు 8:4 => దాని తీసికొనివచిచ్రి. పర్తయ్క్షపు గుడారమును గుడారములోనునన్ పరిశుదధ్ 

ఉపకరణములను యాజకులును లేవీయులును తీసికొనిరాగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:39 => గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లముననునన్ యెహోవా 

గుడారముమీదను అచచ్టి బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన 

ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడియునన్ పర్కారము 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:29 => మోషే అరణయ్మందు చేయించిన యెహోవా నివాసపు 

గుడారమును దహనబలిపీఠమును ఆ కాలమందు గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లమందుండెను. 

యెహోషువ 3:6 => మీరు నిబంధన మందసమును ఎతిత్కొని పర్జల ముందర నడువుడని 

యాజకులకు అతడు సెలవియయ్గా వారు నిబంధన మందసమును ఎతిత్కొని పర్జల ముందర నడచిరి. 

యెహోషువ 3:7 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ 

నీకును తోడైయుందునని ఇశార్యేలీయులందరు ఎరుగునటుల్ నేడు వారి కనున్లయెదుట నినున్ 

గొపప్చేయ మొదలుపెటెట్దను. 

హెబీర్యులకు 4:8 => యెహోషువ వారికి విశార్ంతి కలుగజేసినయెడల ఆ తరువాత మరియొక 

దినమునుగూరిచ్ ఆయన చెపప్కపోవును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:19 => మరియు కనాను దేశములో ఏడు జాతుల వారిని నాశనముచేసి 

వారి దేశములను వీరికి సావ్సథ్య్ముగా పంచి యిచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 9:24 => ఆ సంతతివారు పర్వేశించి ఆ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి. నీవు 

కనానీయులను ఆ దేశవాసులను జయించి, తమకు మనసుస్వచిచ్నటుల్ చేయుటకు వారి రాజులను ఆ 

దేశజనులను వారిచేతికి అపప్గించితివి. 

కీరత్నలు 44:2 => నీవు నీ భుజబలముచేత అనయ్జనులను వెళల్గొటిట్ మా పితరులను నాటితివి 

జనములను నిరూమ్లము చేసి వారిని వాయ్పింపజేసితివి.  

కీరత్నలు 78:55 => వారియెదుటనుండి అనయ్జనులను వెళల్గొటెట్ను. కొలనూలుచేత వారి 

సావ్సథ్య్మును వారికి పంచి యిచెచ్ను. ఇశార్యేలు గోతర్ములను వారి గుడారములలో నివసింపజేసెను. 

2 సమూయేలు 6:1 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయులలో ముపప్దివేల మంది శూరులను 

సమకూరుచ్కొని 

2 సమూయేలు 6:2 => బయలుదేరి, కెరూబుల మధయ్ నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

అను తన నామము పెటట్బడిన దేవుని మందసమును అచచ్టనుండి తీసికొని వచుచ్టకై తనయొదద్నునన్ 

వారందరితో కూడ బాయిలా యెహూదాలోనుండి పర్యాణమాయెను. 

2 సమూయేలు 6:3 => వారు దేవుని మందసమును కొర్తత్ బండిమీద ఎకిక్ంచి గిబియాలోనునన్ 

అబీనాదాబుయొకక్ యింటిలోనుండి తీసికొనిరాగా అబీనాదాబు కుమారులగు ఉజాజ్యును 

అహోయ్యును ఆ కొర్తత్ బండిని తోలిరి. 

2 సమూయేలు 6:4 => దేవుని మందసముగల ఆ బండిని గిబియాలోని అబీనాదాబు ఇంటనుండి 

తీసికొనిరాగా అహోయ్ దాని ముందర నడిచెను 

2 సమూయేలు 6:5 => దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును సరళవృక్షపు కఱఱ్తో చేయబడిన 

నానావిధములైన సితారాలను సవ్ర మండలములను తంబురలను మృదంగములను పెదద్ తాళములను 

వాయించుచు యెహోవా సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండిరి. 

2 సమూయేలు 6:6 => వారు నాకోను కళల్ము దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఎడల్కు కాలు జారినందున ఉజాజ్ 

చేయిచాపి దేవుని మందసమును పటుట్కొనగా 
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2 సమూయేలు 6:7 => యెహోవా కోపము ఉజాజ్మీద రగులుకొనెను. అతడు చేసిన తపుప్నుబటిట్ 

దేవుడు ఆ క్షణమందే అతని మొతత్గా అతడు అకక్డనే దేవుని మందసమునొదద్ పడి చనిపోయెను. 

2 సమూయేలు 6:8 => యెహోవా ఉజాజ్కు పార్ణోపదర్వము కలుగజేయగా దావీదు వాయ్కులపడి ఆ 

సథ్లమునకు పెరెజ 1 ఉజాజ్ అను పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 6:9 => నేటికిని దానికి అదేపేరు. ఆ దినమున యెహోవా మందసము నాయొదద్ 

ఏలాగుండుననుకొని, దావీదు యెహోవాకు భయపడి 

2 సమూయేలు 6:10 => యెహోవా మందసమును దావీదు పురములోనికి తనయొదద్కు 

తెపిప్ంపనొలల్క గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచచ్ట ఉంచెను. 

2 సమూయేలు 6:11 => యెహోవా మందసము మూడునెలలు గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటిలో 

ఉండగా యెహోవా ఓబేదెదోమును అతని ఇంటివారినందరిని ఆశీరవ్దించెను. 

2 సమూయేలు 6:12 => దేవుని మందసము ఉండుటవలన యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని 

అతనికి కలిగిన దానినంతటిని ఆశీరవ్దించుచునాన్డను సంగతి దావీదునకు వినబడగా, దావీదు పోయి 

దేవుని మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి దావీదు పురమునకు ఉతస్వముతో తీసికొనివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 6:13 => ఎటల్నగా యెహోవా మందసమును మోయువారు ఆరేసి యడుగులు 

సాగగా ఎదుద్ ఒకటియు కొర్వివ్న దూడ ఒకటియు వధింపబడెను,  

2 సమూయేలు 6:14 => దావీదు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించినవాడై శకిత్కొలది యెహోవా 

సనిన్ధిని నాటయ్మాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 6:15 => ఈలాగున దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాభ్టముతోను 

బాకానాదములతోను యెహోవా మందసమును తీసికొని వచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 6:16 => యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా, సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి, యెహోవా సనిన్ధిని గంతులువేయుచు నాటయ్మాడుచు నునన్ దావీదును 

కనుగొని, తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను. 
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2 సమూయేలు 6:17 => వారు యెహోవా మందసమును తీసికొనివచిచ్ గుడారము మధయ్ను దావీదు 

దానికొరకు ఏరప్రచిన సథ్లమున నుంచగా, దావీదు దహనబలులను సమాధానబలులను యెహోవా 

సనిన్ధిని అరిప్ంచెను. 

2 సమూయేలు 6:18 => దహనబలులను సమాధానబలులను అరిప్ంచుట చాలించిన తరువాత 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నామమున దావీదు జనులను ఆశీరవ్దించి, 

2 సమూయేలు 6:19 => సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క 

రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ 

తమ యిండల్కు వెళి ల్పోయిరి. 

2 సమూయేలు 6:20 => తన యింటివారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగిరాగా సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు దావీదును ఎదురొక్న బయలుదేరి వచిచ్ హీనసిథ్తి గల పనికతెత్లు చూచుచుండగా వయ్రుథ్డొకడు 

తన బటట్లను విపిప్వేసినటుట్గా ఇశార్యేలీయులకు రాజువైన నీవు నేడు బటట్లను తీసివేసి యెంత 

ఘనముగా కనబడితివని అపహాసయ్ము చేసినందున దావీదు 

2 సమూయేలు 6:21 => నీ తండిర్ని అతని సంతతిని విసరిజ్ంచి ఇశార్యేలీయులను తన జనులమీద 

ననున్ అధిపతిగా నిరణ్యించుటకై ననున్ యేరప్రచుకొనిన యెహోవా సనిన్ధిని నేనాలాగు చేసితిని; 

యెహోవా సనిన్ధిని నేను ఆట ఆడితిని. 

2 సమూయేలు 6:22 => ఇంతకంటె మరి యెకుక్వగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృషిట్కి నేను 

అలుప్డనై నీవు చెపిప్న పనికతెత్ల దృషిట్కి ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను. మరణమువరకు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను. 

2 సమూయేలు 6:23 => మరణమువరకు సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => దావీదు తనకొరకు దావీదుపురమందు ఇండుల్ కటిట్ంచెను; దేవుని 

మందసమునకు ఒక సథ్లమును సిదధ్పరచి, దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:27 => ఇపుప్డు నీ దాసుని సంతతి నితయ్ము నీ సనిన్ధిని ఉండునటుల్గా 

దానిని ఆశీరవ్దింప ననుగర్హించియునాన్వు. యెహోవా, నీవు ఆశీరవ్ దించినయెడల అది ఎనన్టికిని 

ఆశీరవ్దింపబడి యుండును. ఇదియైన తరువాత దావీదు ఫిలిషీత్యులను జయించి, 
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నిరగ్మకాండము 17:9 => మోషే యెహోషువతో మనకొరకు మనుషుయ్లను ఏరప్రచి వారిని తీసికొని 

బయలువెళి ల్ అమాలేకీయులతో యుదధ్ము చేయుము; రేపు నేను దేవుని కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని ఆ కొండ 

శిఖరముమీద నిలిచెదననెను. 

సంఖాయ్కాండము 13:16 => దేశమును సంచరించి చూచుటకు మోషే పంపిన మనుషుయ్ల పేళుల్ ఇవి. 

మోషే నూను కుమారుడైన హోషేయకు యెహోషువ అను పేరు పెటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:28 => యెహోషువకు ఆజఞ్యిచిచ్ అతని ధైరయ్పరచి దృఢపరచుము. 

అతడు ఈ పర్జలను వెంటబెటుట్కొని నదిదాటి నీవు చూడబోవు దేశమును వారిని 

సావ్ధీనపరచుకొనచేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:3 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ముందుగా దాటిపోయి ఆ 

జనములను నీ యెదుట నుండకుండ నశింపజేయును, నీవు వారి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొందువు. 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునన్టుల్ యెహోషువ నీ ముందుగా దాటిపోవును. 

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. 

యెహోషువ 1:1 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతినొందిన తరువాత, యెహోవా నూను 

కుమారుడును మోషే పరిచారకుడునైన యెహోషువకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన మోషే 

మృతినొందెను. 

యెహోషువ 3:14 => కోత కాలమంతయు యొరాద్ను దాని గటల్నిన్టిమీద పొరిల్ పారును; నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులు జనులకు ముందు వెళల్గా యొరాద్నును దాటుటకై జనులు తమ 

గుడారములలోనుండి బయలుదేరిరి. 

యెహోషువ 24:11 => మీరు యొరాద్ను దాటి యెరికో దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు యెరికోకు 

యజమానులగు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు కనానీయులు హీతీత్యులు గిరాగ్షీయులు హివీవ్యులు 

యెబూసీయులనువారు మీతో యుదధ్ము చేయగా నేను వారిని మీచేతికపప్గించితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 7:27 => ఎలీషామా కుమారుడు నూను, నూను కుమారుడు యెహోషువ. 
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వచనము 49 

ఇవనిన్యు నా హసత్కృతములు కావా? అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22 => తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా 

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 

యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 16:1 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 

1 సమూయేలు 16:11 => నీ కుమారులందరు ఇకక్డనునాన్రా అని యెషష్యిని అడుగగా అతడు 

ఇంకను కడసారి వాడునాన్డు. అయితే వాడు గొఱఱ్లను కాయుచునాన్డని చెపెప్ను. అందుకు 

సమూయేలు నీవు వాని పిలువనంపించుము, అతడికక్డికి వచుచ్వరకు మనము కూరుచ్ందమని 

యెషష్యితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 16:12 => అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను. అతడు 

ఎఱఱ్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు 

రాగా నేనేను కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 16:13 => సమూయేలు తైలపు కొముమ్ను తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి 

అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి బలముగా వచెచ్ను. తరువాత 

సమూయేలు లేచి రామాకు వెళి ల్పోయెను. 
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2 సమూయేలు 6:21 => నీ తండిర్ని అతని సంతతిని విసరిజ్ంచి ఇశార్యేలీయులను తన జనులమీద 

ననున్ అధిపతిగా నిరణ్యించుటకై ననున్ యేరప్రచుకొనిన యెహోవా సనిన్ధిని నేనాలాగు చేసితిని; 

యెహోవా సనిన్ధిని నేను ఆట ఆడితిని. 

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

2 సమూయేలు 7:8 => కాబటిట్ నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈలాగు చెపుప్ము 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్ల కాపులోనునన్ నినున్ 

గొఱఱ్లదొడిడ్లోనుండి తీసి ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద అధిపతిగా నియమించితిని. 

2 సమూయేలు 7:18 => దావీదు రాజు లోపల పర్వేశించి యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగున 

మనవి చేసెను నా పర్భువా యెహోవా, ఇంతగా నీవు ననున్ హెచిచ్ంచుటకు నేనెంతటివాడను? నా 

కుటుంబము ఏపాటిది? 

2 సమూయేలు 7:19 => ఇంత హెచుచ్గా చేసినదంతయు నీ దృషిట్కి కొంచెమై, మానవుల 

పదధ్తినిబటిట్ , బహుకాలము జరిగిన తరువాత నీ దాసుడనైన నా సంతానమునకు 

కలుగబోవుదానినిగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్యునాన్వు. యెహోవా నా పర్భువా, దావీదు అను నేను ఇక 

నీతో ఏమి చెపుప్కొందును? 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:4 => ఇశార్యేలీయులమీద నితయ్ము రాజునైయుండుటకు 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నా తండిర్ యింటివారందరిలోను ననున్ కోరుకొనెను, ఆయన 

యూదాగోతర్మును, యూదాగోతర్పువారిలో పర్ధానమైనదిగా నా తండిర్ యింటిని నా తండిర్ యింటిలో 

ననున్ను ఏరప్రచుకొని నాయందు ఆయన దయచూపి ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

నియమించియునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 
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కీరత్నలు 78:68 => యూదా గోతర్మును తాను పేర్మించిన సీయోను పరవ్తమును ఆయన 

కోరుకొనెను. 

కీరత్నలు 78:69 => తాను అంతరిక్షమును కటిట్నటుల్ తాను భూమిని నితయ్ముగా సాథ్పించినటుల్ 

ఆయన తన పరిశుదధ్ మందిరమును కటిట్ంచెను  

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:20 => నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా పరిశుదధ్తైలముతో అతని 

నభిషేకించియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:21 => నా చెయియ్ యెడతెగక అతనికి తోడైయుండును నా బాహుబలము అతని 

బలపరచును. 

కీరత్నలు 89:22 => ఏ శతుర్వును అతనిమీద జయమునొందడు దోషకారులు అతని బాధపరచరు. 

కీరత్నలు 89:23 => అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొటెట్దను. అతనిమీద 

పగపటుట్వారిని మొతెత్దను.  

కీరత్నలు 89:24 => నా విశావ్సయ్తయు నా కృపయు అతనికి తోడైయుండును. నా నామమునుబటిట్ 

అతని కొముమ్ హెచిచ్ంపబడును. 

కీరత్నలు 89:25 => నేను సముదర్ముమీద అతని చేతిని నదులమీద అతని కుడిచేతిని ఉంచెదను. 

కీరత్నలు 89:26 => నీవు నా తండిర్వి నా దేవుడవు నా రక్షణ దురగ్ము అని అతడు నాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను. 
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కీరత్నలు 89:27 => కావున నేను అతని నా జేయ్షఠ్కుమారునిగా చేయుదును భూరాజులలో 

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

కీరత్నలు 89:28 => నా కృప నితయ్ము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో 

సిథ్రముగానుండును. 

కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

కీరత్నలు 89:31 => వారు నా కటట్డలను అపవితర్పరచి నా ఆజఞ్లను గైకొననియెడల 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబదిధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 

కీరత్నలు 89:34 => నా నిబంధనను నేను రదుద్పరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళి ల్న మాటను 

మారచ్ను. 

కీరత్నలు 89:35 => అతని సంతానము శాశవ్తముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము 

సూరుయ్డునన్ంతకాలము నా సనిన్ధిని ఉండుననియు  

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

కీరత్నలు 89:37 => నా పరిశుదధ్త తోడని నేను పర్మాణము చేసితిని దావీదుతో నేను అబదధ్మాడను. 

కీరత్నలు 132:11 => నీ గరభ్ఫలమును నీ రాజయ్ముమీద నేను నియమింతును. నీ కుమారులు నా 

నిబంధనను గైకొనినయెడల నేను వారికి బోధించు నా శాసనమును వారు అనుసరించినయెడల వారి 

కుమారులుకూడ నీ సింహాసనముమీద నితయ్ము కూరుచ్ందురని  

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 
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2 సమూయేలు 7:2 => నేను దేవదారు మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా 

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 

2 సమూయేలు 7:3 => నాతాను యెహోవా నీకు తోడుగా నునాన్డు, నీకు తోచినదంతయు 

నెరవేరుచ్మనెను. 

2 సమూయేలు 7:4 => అయితే ఆ రాతిర్ యెహోవా వాకుక్ నాతానునకు పర్తయ్క్షమై 

సెలవిచిచ్నదేమనగా 

2 సమూయేలు 7:5 => నీవు పోయి నా సేవకుడగు దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా నీకాజఞ్ 

ఇచుచ్నదేమనగా నాకు నివాసముగా ఒక మందిరమును కటిట్ంతువా? 

1 రాజులు 8:17 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును 

కటిట్ంచవలెనని నా తండిర్యైన దావీదునకు మనసుస్ పుటట్గా 

1 రాజులు 8:18 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా నామ ఘనతకు 

ఒక మందిరము కటిట్ంచుటకు నీవు తాతప్రయ్ము కలిగియునాన్వు, ఆ తాతప్రయ్ము మంచిదే; 

1 రాజులు 8:19 => అయినను నీవు మందిరమును కటిట్ంచకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుటట్బోవు 

నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను 

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

1 ది న వృ తాత్ం త ము లు 1 7 : 2 = > నా తా ను దే వు డు నీ కు తో డై యు నాన్ డు , నీ 

హృదయమందునన్దంతయు చేయుమని దావీదుతో అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => ఆ రాతిర్యందు దేవుని వాకుక్ నాతానునకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => నీవు పోయి నా సేవకుడైన దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నా నివాసమునకై యొక ఆలయము కటిట్ంచుట నీచేత కాదు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:7 => మరియు దావీదు సొలొమోనుతో ఇటల్నెను నా కుమారుడా, నేను నా 

దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచవలెనని నా హృదయమందు 

నిశచ్యము చేసికొనియుండగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:8 => యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు 

విసాత్రముగా రకత్ము ఒలికించి గొపప్ యుదధ్ములు జరిగించినవాడవు, నీవు నా నామమునకు 

మందిరమును కటిట్ంచకూడదు, నా సనిన్ధిని నీవు విసాత్రముగా రకత్ము నేలమీదికి ఓడిచ్తివి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అపుప్డు రాజైన దావీదు లేచి నిలువబడి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా 

సహోదరులారా, నా జనులారా, నా మాట ఆలకించుడి; యెహోవా నిబంధన మందసమునకును మన 

దేవుని పాదపీఠమునకును విశర్మసాథ్నముగా ఉండుటకు ఒక మందిరము కటిట్ంచవలెనని నేను నా 

హృదయమందు నిశచ్యము చేసికొని సమసత్ము సిదధ్పరచితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => అయితే నీవు యుదధ్ములు జరిగించి రకత్ము ఒలికించినవాడవు 

గనుక నీవు నా నామమునకు మందిరమును కటిట్ంచకూడదని దేవుడు నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

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. 

కీరత్నలు 132:1 => యెహోవా, దావీదునకు కలిగిన బాధలనిన్టిని అతని పక్షమున జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

కీరత్నలు 132:2 => అతడు యెహోవాతో పర్మాణపూరవ్కముగా మాట యిచిచ్ 

కీరత్నలు 132:3 => యాకోబుయొకక్ బలిషుఠ్నికి మొర్కుక్బడిచేసెను. 
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కీరత్నలు 132:4 => ఎటల్నగా యెహోవాకు నేనొక సథ్లము చూచువరకు యాకోబుయొకక్ బలిషుఠ్నికి 

ఒక నివాససథ్లము నేను చూచువరకు 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

ఆదికాండము 6:8 => అయితే నోవహు యెహోవా దృషిట్యందు కృప పొందినవాడాయెను. 

2 సమూయేలు 7:2 => నేను దేవదారు మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా 

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:1 => దావీదు తనకొరకు దావీదుపురమందు ఇండుల్ కటిట్ంచెను; దేవుని 

మందసమునకు ఒక సథ్లమును సిదధ్పరచి, దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను. 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

మారుక్ 12:1 => ఆయన ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింప నారంభించెను; ఎటల్నగాఒక మనుషుయ్డు 

దార్క్షతోట నాటించి, దానిచుటుట్ కంచెవేయించి, దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి గోపురము కటిట్ంచి, కాపులకు 

దానిని గుతత్కిచిచ్ దేశాంతరము పోయెను. 

వచనము 50 

అని పర్వకత్ పలికిన పర్కారము సరోవ్నన్తుడు హసత్కృతాలయములలో నివసింపడు. 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

1 రాజులు 5:1 => తరువాత తూరునకు రాజైన హీరాము తన తండిర్కి బదులుగా సొలొమోను 

పటాట్భిషేకము నొందెనని విని తన సేవకులను సొలొమోనునొదద్కు పంపెను; ఏలయనగా హీరాము 

ఎపప్టికి దావీదుతో సేన్హముగా నుండెను. 

1 రాజులు 5:2 => హీరామునొదద్కు సొలొమోను ఈ వరత్మానము పంపెను. 
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1 రాజులు 5:3 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదు శతుర్వులను అతని పాదములకిర్ంద 

అణచువరకు అనిన్వైపులను యుదధ్ములు అతనికి కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 5:4 => తన దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు అతడు మందిరమును కటిట్ంప 

వీలులేకపోయెననన్ సంగతి నీవెరుగుదువు. ఇపుప్డు శతుర్వు ఒకడును లేకుండను అపాయమేమియు 

కలుగకుండను నా దేవుడైన యెహోవా నలుదిశలను నాకు నెమమ్ది దయచేసి యునాన్డు. 

1 రాజులు 5:5 => కాబటిట్ నీ సింహాసనముమీద నేను నీకు బదులుగా కూరుచ్ండబెటుట్ నీ కుమారుడు 

నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచునని యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదునకు 

సెలవిచిచ్నటుల్ నా దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకు నేను ఉదేద్శము 

గలవాడనై యునాన్ను. 

1 రాజులు 5:6 => లెబానోనులో దేవదారు మార్నులను నరికించుటకై నాకు సెలవిముమ్; నా 

సేవకులును నీ సేవకులును కలిసి పనిచేయుదురు; మార్నులను నరుకుటయందు సీదోనీయులకు 

సాటియైనవారు మాలో ఎవరును లేరని నీకు తెలియును గనుక 

1 రాజులు 5:7 => నీ యేరాప్టు చొపుప్న నేను నీ సేవకుల జీతము నీకిచెచ్దను అనెను. హీరాము 

సొలొమోను చెపిప్న మాటలు విని బహుగా సంతోషపడి ఈ గొపప్ జనమును ఏలుటకు జాఞ్నముగల 

కుమారుని దావీదునకు దయచేసిన యెహోవాకు ఈ దినమున సోత్తర్ము కలుగునుగాక అని చెపిప్ 

1 రాజులు 5:8 => సొలొమోనునకు ఈ వరత్మానము పంపెను నీవు నాయొదద్కు పంపిన 

వరత్మానమును నేను అంగీకరించితిని; దేవదారు మార్నులను గూరిచ్యు సరళపు మార్నులను 

గూరిచ్యు నీ కోరిక యంతటి పర్కారము నేను చేయించెదను. 

1 రాజులు 5:9 => నా సేవకులు వాటిని లెబానోనునుండి సముదర్మునొదద్కు తెచెచ్దరు; అపుప్డు 

వాటిని తెపప్లుగా కటిట్ంచి నీవు నాకు నిరణ్యించు సథ్లమునకు సముదర్ముమీద చేరునటుల్ చేసి, అకక్డ 

అవి నీకు అపప్గింపబడు బందోబసుత్ నేను చేయుదును, నీవు వాటిని తీసికొందువు. ఇందునుగూరిచ్ 

నీవు నాకోరిక చొపుప్న జరిగించి నా యింటివారి సంరక్షణకొరకు ఆహారము ఇచెచ్దవు. 

1 రాజులు 5:10 => హీరాము సొలొమోనునకు ఇషట్మైనంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళపు 

మార్నులను పంపించగా 
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1 రాజులు 5:11 => సొలొమోను హీరామునకును అతని యింటివారి సంరక్షణకును ఆహారముగా 

రెండులక్షల తూముల గోధుమలను మూడువేల ఎనిమిదివందల పళల్ సవ్చఛ్మైన నూనెను పంపించెను. 

ఈ పర్కారము సొలొమోను పర్తి సంవతస్రము హీరామునకు ఇచుచ్చువచెచ్ను. 

1 రాజులు 5:12 => యెహోవా సొలొమోనునకు చేసిన వాగాద్నము చొపుప్న అతనికి జాఞ్నము 

దయచేసెను; మరియు హీరామును సొలొమోనును సంధిచేయగా వారిదద్రికి సమాధానము 

కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 5:13 => రాజైన సొలొమోను ఇశార్యేలీయులందరిచేతను వెటిట్పని చేయించెను; వారిలో 

ముపప్దివేలమంది వెటిట్పని చేయువారైరి, 

1 రాజులు 5:14 => వీరిని అతడు వంతులచొపుప్న నెలకు పదివేలమందిని లెబానోనునకు 

పంపించెను; ఒక నెల లెబానోనులోను రెండు నెలలు ఇంటియొదద్ను వారు ఉండిరి; ఆ వెటిట్వారిమీద 

అదోనీరాము అధికారియై యుండెను. 

1 రాజులు 5:15 => మరియు సొలొమోనునకు బరువులు మోయువారు డెబబ్ది వేలమందియు 

పరవ్తములందు మార్నులు నరకువారు ఎనుబది వేలమందియు నుండిరి. 

1 రాజులు 5:16 => వీరు కాక పనిమీదనునన్ సొలొమోను శిలప్కారులకు అధికారులు మూడువేల 

మూడువందలమంది; వీరు పనివారిమీద అధికారులై యుండిరి. 

1 రాజులు 5:17 => రాజు సెలవియయ్గా వారు మందిరముయొకక్ పునాదిని చెకిక్నరాళల్తో 

వేయుటకు గొపప్ రాళల్ను మికిక్లి వెలగల రాళల్ను తెపిప్ంచిరి. 

1 రాజులు 5:18 => ఈలాగున సొలొమోను పంపినవారును గిబీల్యులును, హీరాము 

శిలప్కారులును మార్నులను నరికి రాళల్ను మలిచి మందిరము కటుట్టకు మార్నులను రాళల్ను 

సిదధ్పరచిరి. 

1 రాజులు 6:1 => అయితే ఇశార్యేలీయులు ఇగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న 

నాలుగువందల ఎనుబదియవ సంవతస్రమందు, అనగా సొలొమోను ఇశార్యేలును ఏలిన నాలుగవ 

సంవతస్రమందు జీప  అను రెండవ మాసమున అతడు యెహోవా మందిరమును కటిట్ంప 

నారంభించెను. 
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1 రాజులు 6:37 => నాలుగవ సంవతస్రము జీప  అను మాసమున యెహోవా మందిరపు పునాది 

వేయబడెను; 

1 రాజులు 6:38 => పదునొకండవ సంవతస్రము బూలు అను ఎనిమిదవ మాసమున దాని 

యేరాప్టు చొపుప్న దాని ఉపభాగములనిన్టితోను మందిరము సమాపత్మాయెను . ఏడు 

సంవతస్రములు సొలొమోను దానిని కటిట్ంచుచుండెను. 

1 రాజులు 7:13 => రాజైన సొలొమోను తూరు పటట్ణములోనుండి హీరామును పిలువనంపించెను. 

1 రాజులు 7:14 => ఇతడు నఫాత్లి గోతర్పు విధవరాలి కుమారుడై యుండెను; ఇతని తండిర్ తూరు 

పటట్ణపువాడగు ఇతత్డి పనివాడు. ఈ హీరాము పూరణ్ పర్జఞ్గల బుదిధ్మంతుడును ఇతత్డితో చేయు 

సమసత్మైన పనులలోను బహు చమతాక్రపు పనివాడునై యుండెను; అతడు సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ 

అతని పని అంతయు చేసెను. 

1 రాజులు 7:15 => ఏమనగా అతడు రెండు ఇతత్డి సత్ంభములు పోత పోసెను; ఒకొక్కక్ సత్ంభము 

పదునెనిమిది మూరల నిడివి గలది, ఒకొక్కక్టి పండెర్ండు మూరల కైవారము గలది. 

1 రాజులు 7:16 => మరియు సత్ంభములమీద ఉంచుటకై యితత్డితో రెండు పీటలు పోతపోసెను; 

ఒక పీటయొకక్ యెతుత్ అయిదు మూరలు, రెండవ పీటయొకక్ యెతుత్ అయిదు మూరలు. 

1 రాజులు 7:17 => మరియు సత్ంభములమీదనునన్ పీటలకు అలిల్క పనివంటి పనియు, గొలుసుపని 

దండలును చేయబడెను; అవి పీటకు ఏడేసి కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 7:18 => ఈలాగున అతడు సత్ంభములను చేసి మీది పీటలను కపుప్టకు చుటుట్ను 

అలిల్కపని రెండు వరుసలు దానిమమ్ పండల్తో చేసెను; ఈ పర్కారముగా అతడు రెండవ పీటకును 

చేసెను. 

1 రాజులు 7:19 => మరియు సత్ంభములమీది పీటలు నాలుగు మూరల మటుట్కు తామర 

పుషప్మువంటి పనిగలవై యుండెను. 

1 రాజులు 7:20 => మరియు రెండు సత్ంభములమీదనునన్ పీటలమీది అలిల్కపని దగగ్రనునన్ 

ఉబెబ్తుత్కు పైగా దానిమమ్ పండుల్ండెను; రెండువందల దానిమమ్ పండుల్ ఆ పీటమీద వరుస వరుసలుగా 

చుటుట్ నుండెను. 
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1 రాజులు 7:21 => ఈ సత్ంభములను అతడు పరిశుదధ్సథ్లపు మంటపములో ఎతిత్ంచెను; 

కుడిపారశ్వ్పు సత్ంభమును ఎతిత్ దానికి యాకీను అను పేరుపెటెట్ను, ఎడమపారశ్వ్పు సత్ంభమును ఎతిత్ 

దానికి బోయజు అను పేరు పెటెట్ను. 

1 రాజులు 7:22 => ఈ సత్ంభములమీద తామరపుషప్ములవంటి పని యుండెను; ఈలాగున 

సత్ంభములయొకక్ పని సమాపత్మాయెను. 

1 రాజులు 7:23 => మరియు అతడు పోత పనితో ఒక సముదర్మును చేసెను; అది ఈ తటుట్ పై 

అంచు మొదలుకొని ఆ తటుట్ పై అంచువరకు పది మూరలు, అది అయిదుమూరల యెతుత్గలదై 

గుండర్ముగా ఉండెను; దాని కైవారము ముపప్ది మూరలు. 

1 రాజులు 7:24 => దాని పై అంచునకు కిర్ంద చుటుట్ను గుబబ్లుండెను; మూరకు పది 

గుబబ్లచొపుప్న ఆ గుబబ్లు సముదర్ము చుటుట్ను ఆవరించియుండెను; అది పోత పోయబడినపుప్డు ఆ 

గుబబ్లు రెండు వరుసలుగా పోత పోయబడెను. 

1 రాజులు 7:25 => అది పండెర్ండు ఎడల్మీద నిలువబడియుండెను; వీటిలో మూడు ఉతత్రదికుక్ను 

మూడు పడమర దికుక్ను మూడు దకిష్ణదికుక్ను మూడు తూరుప్దికుక్ను చూచుచుండెను. వీటిమీద ఆ 

సముదర్ము ఎతత్బడి యుండెను. వాటి వెనుకటి భాగములనిన్యు లోపలితటుట్ తిర్పప్బడి యుండెను. 

1 రాజులు 7:26 => అది బెతెత్డు దళసరిగలదై యుండెను; దాని పై అంచు పాతర్కు పై అంచువలె 

తామర పుషప్ములవంటి పని కలిగి యుండెను; అది తొమిమ్ది గరిసెలు పటుట్ను. 

1 రాజులు 7:27 => మరియు అతడు పది యితత్డి సత్ంభములు చేసెను; ఒకొక్కక్ సత్ంభము నాలుగు 

మూరల పొడుగు, నాలుగు మూరల వెడలుప్, మూడు మూరల యెతుత్ కలిగి యుండెను. 

1 రాజులు 7:28 => ఈ సత్ంభముల పని రీతి యేదనగా, వాటికి పర్కక్ పలకలు కలవు, ఆ పర్కక్ 

పలకలు జవలమధయ్ ఉండెను. 

1 రాజులు 7:29 => జవల మధయ్నునన్ పర్కక్ పలకలమీద సింహములును ఎడుల్ను కెరూబులును 

ఉండెను; మరియు జవలమీద ఆలాగుండెను; సింహముల కిర్ందను ఎడల్ కిర్ందను వేర్లాడు 

దండలవంటి పని కలిగియుండెను. 
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1 రాజులు 7:30 => మరియు పర్తి సత్ంభమునకు నాలుగేసి యితత్డి చకర్ములు ఇతత్డి యిరుసులును 

కలిగి యుండెను; దాని నాలుగు మూలలను దిమమ్లు కలవు; ఈ దిమమ్లు తొటిట్కిర్ంద అతికిన 

పర్తిసథ్లము దగగ్ర పోత పోయబడెను. 

1 రాజులు 7:31 => మరియు దాని మూతి పై పీటయందును మీదను మూరెడు నిడివి; అయితే 

మూతికిర్ంద సత్ంభము పనిచొపుప్న గుండర్ముగా ఉండి మూరనన్ర నిడివి. మరియు ఆ మూతిమీద 

పర్కక్లుగల చెకిక్న పనులు గలవు; ఇవి గుండర్నివిగాక చచౌచ్కముగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:32 => మరియు పర్కక్ పలకలకిర్ంద నాలుగు చకర్ములు కలవు; చకర్ముల యిరుసులు 

సత్ంభములతో అతకబడియుండెను; ఒకొక్కక్ చకర్ము మూరెడునర నిడివిగలదై యుండెను. 

1 రాజులు 7:33 => ఈ చకర్ముల పని రథ చకర్ముల పనివలె ఉండెను, వాటి యిరుసులును 

అడడ్లును పూటీలును ఆకులును పోతపనివై యుండెను. 

1 రాజులు 7:34 => ఒకొక్కక్ సత్ంభపు నాలుగు మూలలను నాలుగు దిమమ్లు కలవు; ఈ దిమమ్లును 

సత్ంభమును ఏకాండముగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:35 => మరియు సత్ంభమును పైని చుటుట్ను జేనెడు ఎతుత్గల గుండర్ని బొదుద్ కలిగి 

యుండెను; మరియు సత్ంభమును పైనునన్ జవలును పర్కక్ పలకలును దానితో ఏకాండముగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:36 => దాని జవల పలకలమీదను, దాని పర్కక్ పలకలమీదను, అతడు కెరూబులను 

సింహములను తమాల వృక్షములను ఒకొక్కక్దాని చోటునుబటిట్ చుటుట్ను దండలతో వాటిని చెకెక్ను. 

1 రాజులు 7:37 => ఈ పర్కారము అతడు పది సత్ంభములను చేసెను; అనిన్టి పోతయును 

పరిమాణమును రూపమును ఏకరీతిగా ఉండెను. 

1 రాజులు 7:38 => తరువాత అతడు పది యితత్డి తొటల్ను చేసెను; పర్తి తొటిట్ యేడువందల 

ఇరువది తూములు పటుట్నది; ఒకొక్కక్ తొటిట్ నాలుగు మూరలు; ఒకొక్కక్ సత్ంభముమీద ఒకొక్కక్ తొటిట్ 

పెటట్బడెను. 

1 రాజులు 7:39 => మందిరపు కుడిపారశ్వ్మున అయిదు సత్ంభములను మందిరముయొకక్ యెడమ 

పారశ్వ్మున అయిదు మటల్ను అతడు ఉంచెను; సముదర్మును దకిష్ణమునకు ఎదురుగా తూరుప్తటుట్న 

మందిరముయొకక్ కుడిపారశ్వ్మున ఉంచెను. 
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1 రాజులు 7:40 => మరియు హీరాము తొటల్ను చేటలను గినెన్లను చేసెను. ఈ పర్కారము 

హీరాము రాజైన సొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ యెహోవా మందిరపు పనియంతయు ముగించెను. 

1 రాజులు 7:41 => రెండు సత్ంభములను, ఆ రెండు సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల పళె ల్ములను ఆ 

సత్ంభములను పై పీటల పళె ల్ములను కపిప్న రెండు అలిల్కలను, 

1 రాజులు 7:42 => ఆ సత్ంభముల మీదనునన్ పైపీటల రెండు పళె ల్ములను కపిప్న అలిల్క 

యొకక్టింటికి రెండు వరుసలచొపుప్న రెండు అలిల్కలకును నాలుగు వందల దానిమమ్పండల్ను, 

1 రాజులు 7:43 => పది సత్ంభములను, సత్ంభములమీద పది తొటల్ను, 

1 రాజులు 7:44 => ఒక సముదర్మును, సముదర్ముకిర్ంద పండెర్ండు ఎడల్ను, 

1 రాజులు 7:45 => బిందెలను, చేటలను, గినెన్లను వీటిననిన్టిని రాజైనసొలొమోను ఆజఞ్నుబటిట్ 

హీరాము యెహోవా మందిరమునకు చేసెను. ఈ వసుత్వులనిన్యు మెరుగుపెటిట్న యితత్డివై యుండెను. 

1 రాజులు 7:46 => యొరాద్ను మైదానమందు సుకోక్తునకును సారెతానునకును మధయ్ జిగట 

భూమియందు రాజు వాటిని పోత పోయించెను. 

1 రాజులు 7:47 => అయితే ఈ ఉపకరణములు అతి విసాత్రములైనందున సొలొమోను ఎతుత్ 

చూచుట మానివేసెను; ఇతత్డియొకక్ యెతుత్ ఎంతైనది తెలియబడకపోయెను. 

1 రాజులు 7:48 => మరియు సొలొమోను యెహోవా మందిర సంబంధమైన తకిక్న 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయించెను, అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొటెట్లనుంచు 

బంగారపు బలల్లను, 

1 రాజులు 7:49 => గరాభ్లయము ముందర కుడిపారశ్వ్మున అయిదును, ఎడమ పారశ్వ్మున 

అయిదును, పది బంగారపు దీపసత్ంభములను, బంగారపు పుషప్ములను, పర్మిదెలను, కారులను, 

1 రాజులు 7:50 => మేలిమి బంగారపు పాతర్లను, కతెత్రలను, గినెన్లను, ధూపకలశములను, 

అంతరమ్ందిరమను అతి పరిశుదధ్మైన సథ్లముయొకక్ తలుపులకును మందిరమను ఆలయపు 

తలుపులకును కలిగిన బంగారపు బందులను, వీటనిన్టిని చేయించెను, ఈ పర్కారము రాజైన 

సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని అంతయు సమాపత్మాయెను. మరియు 
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సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి 

యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను. 

1 రాజులు 7:51 => ఈ పర్కారము రాజైన సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు చేసిన పని 

అంతయు సమాపత్ మాయెను. మరియు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదు పర్తిషిఠ్ంచిన వెండిని 

బంగారమును ఉపకరణములను తెపిప్ంచి యెహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను.   

1 రాజులు 8:20 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను యెహోవా నెరవేరిచ్యునాన్డు. నేను నా తండిర్యైన 

దావీదునకు పర్తిగా నియమింపబడి , యెహోవా సెలవుచొపుప్న ఇశార్యేలీయులమీద 

సింహాసనాసీనుడనై యుండి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు మందిరమును 

కటిట్ంచియునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:1 => దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను 

దేవదారు మార్నులతో కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన 

మందసము తెరలచాటున నునన్దని చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును తన 

రాజయ్ ఘనతకొరకు ఒక నగరును కటట్వలెనని తీరామ్నము చేసికొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:22 => మరియు మందిరదావ్రము లోపలి తలుపులును అతి పరిశుదధ్ 

సథ్లముయొకక్ లోపలి తలుపులును దేవాలయపు తలుపులును అనిన్యు బంగారముతో చేయబడెను. 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

1 రాజులు 3:2 => ఆ దినముల వరకు యెహోవా నామమున కటిట్ంపబడిన మందిరము లేకపోగా 

జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు మాతర్ము బలులను అరిప్ంచుచు వచిచ్రి. 
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1 రాజులు 6:14 => ఈ పర్కారము సొలొమోను మందిరమును కటిట్ంచి ముగించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

మారుక్ 12:1 => ఆయన ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింప నారంభించెను; ఎటల్నగాఒక మనుషుయ్డు 

దార్క్షతోట నాటించి, దానిచుటుట్ కంచెవేయించి, దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి గోపురము కటిట్ంచి, కాపులకు 

దానిని గుతత్కిచిచ్ దేశాంతరము పోయెను. 

వచనము 51 

ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ 

పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  

కీరత్నలు 7:17 => యెహోవా నాయ్యము విధించువాడని నేను ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచెదను సరోవ్నన్తుడైన యెహోవా నామమును కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 46:4 => ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పటట్ణమును సరోవ్నన్తుని మందిరపు 

పరిశుదధ్ సథ్లమును సంతోషపరచుచునన్వి.  

కీరత్నలు 91:1 => మహోనన్తుని చాటున నివసించువాడే సరవ్శకుత్ని నీడను విశర్మించువాడు. 

కీరత్నలు 91:9 => యెహోవా, నీవే నా ఆశర్యము అని నీవు మహోనన్తుడైన దేవుని నీకు 

నివాససథ్లముగా చేసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 92:8 => యెహోవా, నీవే నితయ్ము మహోనన్తుడవుగా నుందువు 
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దానియేలు 4:17 => ఈ ఆజఞ్ జాగరూకులగు దేవదూతల పర్కటన ననుసరించి జరుగును, 

నిరణ్యమైన పరిశుదుధ్ల పర్కటన ననుసరించి సంభవించును. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల 

రా జయ్ ము పై ని అ ధి కా రి యై యుం డి , తా నె వ రి కి అ ను గర్ హిం ప ని చఛ్ యిం చు నో 

వారికనుగర్హించుననియు , ఆ యా రాజయ్ముపైన అతయ్ లప్  మనుషుయ్లను ఆయన 

నియమించుచునాన్డనియు మనుషుయ్లందరు తెలిసికొనునటుల్ ఈలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:24 => రాజా, యీ దరశ్నభావమేదనగా, సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు రాజగు నా 

యేలినవానిగూరిచ్ చేసిన తీరామ్నమేదనగా 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:24 => జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 
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1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => నేను కటిట్ంచు మందిరము గొపప్దిగానుండును; మా దేవుడు 

సకలమైన దేవతలకంటె మహనీయుడు గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => ఆకాశములును మహాకాశములును ఆయనను పటట్జాలవు, 

ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుటకైనను నేనేమాతర్పువాడను? ధూపము వేయుటకే నేను ఆయనకు మందిరమును 

కటట్దలచియునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

ఆదికాండము 14:18 => మరియు షాలేము రాజైన మెలీక్సెదెకు రొటెట్ను దార్కాష్రసమును 

తీసికొనివచెచ్ను. అతడు సరోవ్నన్తుడగు దేవునికి యాజకుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:5 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సమసత్ గోతర్ములలో తన నామమును 

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

1 రాజులు 6:14 => ఈ పర్కారము సొలొమోను మందిరమును కటిట్ంచి ముగించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:12 => అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని 

సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన చేసెదను. 
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కీరత్నలు 68:5 => తన పరిశుదాధ్లయమందుండు దేవుడు, తండిర్ లేనివారికి తండిర్యు 

విధవరాండర్కు నాయ్యకరత్యునై యునాన్డు  

కీరత్నలు 92:1 => యెహోవాను సుత్తించుట మంచిది మహోనన్తుడా,  

యెహెజేక్లు 43:7 => నరపుతుర్డా, యిది నా గదె ద్ సథ్లము, నా పాదపీఠము; ఇకక్డ నేను 

ఇశార్యేలీయులమధయ్ నితయ్మును నివసించెదను, వారు ఇకను జారతవ్ముచేసి తమ రాజుల 

కళేబరములకు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్, తామైనను తమ రాజులైనను నా పరిశుదధ్నామమును 

అపవితర్పరచక యుందురు, నాకును వారికిని మధయ్ గోడమాతర్ముంచి 

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

మారుక్ 14:58 => ఆయనమీద అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్రి 

కొలొసస్యులకు 2:11 => మీరును, కీర్సుత్ సునన్తియందు, శరీరేచఛ్లతో కూడిన సవ్భావమును 

విసరిజ్ంచి ఆయనయందుచేతులతో చేయబడని సునన్తి పొందితిరి. 

హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 

వచనము 52 

మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు 

తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ చేసినవారైతిరి. 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 
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కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 5:34 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఎంతమాతర్ము ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్; ఆకాశము 

తోడనవదుద్; అది దేవుని సింహాసనము, భూమి తోడనవదుద్, 

మతత్యి 5:35 => అది ఆయన పాదపీఠము, యెరూషలేము తోడనవదుద్; అది మహారాజు పటట్ణము 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 7:4 => ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము 

యెహోవా ఆలయము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే; యీ మోసకరమైన మాటలు ఆధారము 

చేసికొనకుడి. 

యిరిమ్యా 7:5 => ఆలాగనక, మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను మీరు యథారథ్ముగా 

చకక్పరచుకొని, పర్తివాడు తన పొరుగువానియెడల తపప్క నాయ్యము జరిగించి. 

యిరిమ్యా 7:6 => పరదేశులను తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట 

నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు 

నుండినయెడల 

యిరిమ్యా 7:7 => ఈ సథ్లమున తమకు నితయ్ముగా నుండుటకై పూరవ్కాలమున నేను మీ 

పితరులకిచిచ్న దేశమున మిముమ్ను కాపురముంచుదును. 
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యిరిమ్యా 7:8 => ఇదిగో అబదధ్పుమాటలను మీరు నముమ్కొనుచునాన్రు. అవి మీకు 

నిష పర్యోజనములు. 

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 

యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 

యిరిమ్యా 7:11 => నాదని చాటబడిన యీ మందిరము మీ దృషిట్కి దొంగలగుహయైనదా? 

ఆలోచించుడి, నేనే యీ సంగతి కనుగొనుచునాన్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 24:2 => అందుకాయన మీరు ఇవనిన్యు చూచుచునాన్రు గదా; రాతిమీద రాయి 

యొకటియైనను ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

యోహాను 4:21 => అమామ్, ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది, ఆ కాలమందు ఈ పరవ్తముమీదనైనను 

యెరూషలేములోనైనను మీరు తండిర్ని ఆరాధింపరు. నా మాట నముమ్ము; 

నిరగ్మకాండము 17:16 => అమాలేకీయులు తమ చేతిని యెహోవా సింహాసనమునకు విరోధముగా 

ఎతిత్రి గనుక యెహోవాకు అమాలేకీయులతో తరతరముల వరకు యుదధ్మనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:15 => నీ పరిశుదాధ్లయమగు ఆకాశములోనుండి చూచి, నీ జనులైన 

ఇశార్యేలీయులను పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము అని నీవు మా పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ 

మాకిచిచ్యునన్ దేశమును ఆశీరవ్దింపుమని చెపప్వలెను.  
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1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అపుప్డు రాజైన దావీదు లేచి నిలువబడి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా 

సహోదరులారా, నా జనులారా, నా మాట ఆలకించుడి; యెహోవా నిబంధన మందసమునకును మన 

దేవుని పాదపీఠమునకును విశర్మసాథ్నముగా ఉండుటకు ఒక మందిరము కటిట్ంచవలెనని నేను నా 

హృదయమందు నిశచ్యము చేసికొని సమసత్ము సిదధ్పరచితిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => ఆకాశములును మహాకాశములును ఆయనను పటట్జాలవు, 

ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుటకైనను నేనేమాతర్పువాడను? ధూపము వేయుటకే నేను ఆయనకు మందిరమును 

కటట్దలచియునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

కీరత్నలు 68:5 => తన పరిశుదాధ్లయమందుండు దేవుడు, తండిర్ లేనివారికి తండిర్యు 

విధవరాండర్కు నాయ్యకరత్యునై యునాన్డు  

కీరత్నలు 92:1 => యెహోవాను సుత్తించుట మంచిది మహోనన్తుడా,  

యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 43:7 => నరపుతుర్డా, యిది నా గదె ద్ సథ్లము, నా పాదపీఠము; ఇకక్డ నేను 

ఇశార్యేలీయులమధయ్ నితయ్మును నివసించెదను, వారు ఇకను జారతవ్ముచేసి తమ రాజుల 

కళేబరములకు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్, తామైనను తమ రాజులైనను నా పరిశుదధ్నామమును 

అపవితర్పరచక యుందురు, నాకును వారికిని మధయ్ గోడమాతర్ముంచి 

వచనము 53 
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దేవదూతల దావ్రా నియమింపబడిన ధరమ్శాసత్రమును మీరు పొందితిరిగాని దానిని గైకొనలేదని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

నిరగ్మకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును 

వాటిలోని సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా 

విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను. 

కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

కీరత్నలు 33:7 => సముదర్జలములను రాశిగా కూరుచ్వాడు ఆయనే. అగాధ జలములను కొటల్లో 

కూరుచ్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 33:8 => లోకులందరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలుపవలెను. భూలోక 

నివాసులందరు ఆయనకు వెరవవలెను. 

కీరత్నలు 33:9 => ఆయన మాట సెలవియయ్గా దాని పర్కారమాయెను ఆయన ఆజాఞ్పింపగానే 

కారయ్ము సిథ్రపరచబడెను. 

కీరత్నలు 50:9 => నీ యింటనుండి కోడెనైనను నీ మందలోనుండి పొటే ట్ళల్నైనను నేను తీసికొనను. 

కీరత్నలు 50:10 => అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది పశువులనిన్యు నావేగదా 

కీరత్నలు 50:11 => కొండలలోని పకుష్లనిన్టిని నేనెరుగుదును పొలములలోని పశావ్దులు నా 

వశమైయునన్వి. 

కీరత్నలు 50:12 => లోకమును దాని పరిపూరణ్తయు నావే. నేను ఆకలిగొనినను నీతో చెపప్ను. 
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కీరత్నలు 146:5 => ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యెహోవామీద 

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

కీరత్నలు 146:6 => ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును దానిలోని సరవ్మును 

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

యెషయా 44:24 => గరభ్మునుండి నినున్ నిరిమ్ంచిన నీ విమోచకుడగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవానగు నేనే సమసత్మును జరిగించువాడను నేనొకడనే ఆకాశమును 

విశాలపరచినవాడను నేనే భూమిని పరచినవాడను  

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

యెషయా 45:8 => ఆకాశమండలము నీతిని కురిపించునటుల్ అంతరిక్షమా, మహావరష్ము 

వరిష్ంచుము భూమి నెరలువిడిచి రక్షణ ఫలించునటుల్ భూమి నీతిని మొలిపించును గాక యెహోవానగు 

నేను దాని కలుగజేసియునాన్ను.  

యెషయా 45:12 => భూమిని కలుగజేసినవాడను నేనే దానిమీదనునన్ నరులను నేనే సృజించితిని 

నాచేతులు ఆకాశములను విశాలపరచెను వాటి సరవ్సమూహమునకు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని.  

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 

యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

నిరగ్మకాండము 17:4 => అపుప్డు మోషే యెహోవాకు మొఱపెటుట్చు ఈ పర్జలను నేనేమి 

చేయుదును? కొంతసేపటికి ననున్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురనెను. 
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యోబు 42:10 => మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని 

కేష్మసిథ్తిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు 

అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

వచనము 54 

వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ కొరికిరి. 

నిరగ్మకాండము 32:9 => మరియు యెహోవా ఇటల్నెను నేను ఈ పర్జలను చూచియునాన్ను; ఇదిగో 

వారు లోబడనొలల్ని పర్జలు. 

నిరగ్మకాండము 33:3 => మీరు లోబడనొలల్ని పర్జలు గనుక నేను మీతో కూడ రాను; తోర్వలో 

మిముమ్ను సంహరించెదనేమో అని మోషేతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 33:5 => కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు 

లోబడనొలల్ని పర్జలు; ఒక క్షణమాతర్ము నేను మీ నడుమకు వచిచ్తినా, మిముమ్ను నిరూమ్లము 

చేసెదను గనుక మిముమ్ను ఏమి చేయవలెనో అది నాకు తెలియునటుల్ మీ ఆభరణములను మీ 

మీదనుండి తీసివేయుడి అని చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 34:9 => పర్భువా, నామీద నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల నా మనవి 

ఆలకించుము. దయచేసి నా పర్భువు మా మధయ్ను ఉండి మాతోకూడ రావలెను. వీరు లోబడనొలల్ని 

పర్జలు, మా దోషమును పాపమును క్షమించు మముమ్ను నీ సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనుమనెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:6 => మీరు లోబడనొలల్ని వారు గనుక ఈ మంచి దేశమును 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నీతినిబటిట్ నీకియయ్డని నీవు తెలిసికొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:13 => మరియు యెహోవా నేను ఈ పర్జలను చూచితిని; ఇదిగో వారు 

లోబడనొలల్ని పర్జలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:27 => నీ తిరుగుబాటును నీ మూరఖ్తవ్మును నేనెరుగుదును. నేడు నేను 

ఇంక సజీవుడనై మీతో ఉండగానే, ఇదిగో మీరు యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:8 => మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, 

ఆయన శాశవ్తముగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయన పరిశుదధ్ మందిరములో పర్వేశించి, మీ దేవుడైన 

యెహోవా మహోగర్త మీ మీదినుండి తొలగిపోవునటుల్ ఆయనను సేవించుడి. 

నెహెమాయ్ 9:16 => అయితే వారును మా పితరులును గరివ్ంచి, లోబడనొలల్క నీ ఆజఞ్లకు 

చెవియొగగ్కపోయిరి. 

కీరత్నలు 75:5 => కొముమ్ ఎతత్కుడి, ఎతుత్గా కొముమ్ ఎతత్కుడి పొగరుపటిట్న మాటలాడకుడి అని 

భకిత్హీనులకు నేను ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 78:8 => ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించెను ఇశార్యేలు సంతతికి 

ధరమ్శాసత్రము ననుగర్హించెను మన పితరులు తమ పుతుర్లకు దానిని తెలుపవలెనని వారికాజాఞ్పించెను  

యెషయా 48:4 => నీవు మూరు ఖ్డవనియు నీ మెడ యినుప నరమనియు నీ నుదురు ఇతత్డిదనియు 

నేనెరిగియుండి  

యిరిమ్యా 17:23 => అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవినిబెటట్క పోయిరి, వినకుండను 

బోధనొందకుండను మొండికి తిరిగిరి. 

యెహెజేక్లు 2:4 => వారు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై యునాన్రు, వారియొదద్కు నేను 

నినున్ పంపుచునాన్ను, వారు తిరుగుబాటు చేయువారు  

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 

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. 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 10:16 => కాబటిట్ మీరు సునన్తిలేని మీ హృదయమునకు సునన్తి చేసికొని 

యికమీదట ముషక్రులు కాకుండుడి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:6 => మరియు నీవు బర్దుకుటకై నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను, నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా తనకు లోబడుటకు నీ 

హృదయమునకును నీ సంతతివారి హృదయమునకును సునన్తి చేయును. 

యిరిమ్యా 4:4 => అవిధేయులై యుండుట మానుకొని మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ యెవడును 

ఆరిప్వేయలేనంతగా నా ఉగర్త అగిన్వలె కాలచ్కుండునటుల్ యూదావారలారా, యెరూషలేము 

నివాసులారా, యెహోవాకు లోబడియుండుడి. 

యిరిమ్యా 6:10 => విందురని నేనెవరితో మాటలాడెదను? ఎవరికి సాక్షయ్మిచెచ్దను? వారు 

వినుటకు తమ మనసుస్ సిదధ్పరచుకొనరు గనుక వినలేకపోయిరి. ఇదిగో వారు యెహోవా 

వాకయ్మందు సంతోషము లేనివారై దాని తృణీకరింతురు. 

యిరిమ్యా 9:25 => అనయ్జనులందరును సునన్తి పొందనివారు గనుక, ఇశార్యేలీయులందరు 

హృదయ సంబంధమైన సునన్తి నొందినవారుకారు గనుక, రాబోవు దినములలో సునన్తిపొందియు 

సునన్తి లేనివారివలెనుండు 

యిరిమ్యా 9:26 => ఐగుపీత్యులను యూదావారిని ఎదోమీయులను అమోమ్నీయులను 

మోయాబీయులను గడడ్పు పర్కక్లను కతిత్రించుకొను అరణయ్ నివాసులైన వారినందరిని నేను 

శికిష్ంచెదను, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 44:7 => ఆహారమును కొర్వువ్ను రకత్మును మీరు నా కరిప్ంచునపుప్డు నా పరిశుదధ్ 

సథ్లములో ఉండి దాని నపవితర్పరచునటుల్ హృదయమందును, శరీరమందును సునన్తిలేని అనుయ్లను 

దానిలోనికి మీరు తోడుకొనిరాగా వారు మీ హేయ కిర్యలనిన్టిని ఆధారముచేసికొని నా నిబంధనను 

భంగపరచిరి. 

యెహెజేక్లు 44:9 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా హృదయమందును, 

శరీరమందును సునన్తిలేని అనుయ్లైయుండి ఇశార్యేలీయులమధయ్ నివసించువారిలో ఎవడును నా 

పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశింపకూడదు. 
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రోమీయులకు 2:25 => నీవు ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచువాడవైతివా, సునన్తి 

పర్యోజనకరమగును గాని ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించువాడవైతివా, నీ సునన్తి సునన్తి కాకపోవును. 

రోమీయులకు 2:28 => బాహయ్మునకు యూదుడైనవాడు యూదుడు కాడు; శరీరమందు బాహయ్మైన 

సునన్తి సునన్తి కాదు. 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

కొలొసస్యులకు 2:11 => మీరును, కీర్సుత్ సునన్తియందు, శరీరేచఛ్లతో కూడిన సవ్భావమును 

విసరిజ్ంచి ఆయనయందుచేతులతో చేయబడని సునన్తి పొందితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

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. 

యెషయా 63:10 => అయినను వారు తిరుగుబాటు చేసి ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖింపజేయగా 

ఆయన వారికి విరోధియాయెను తానే వారితో యుదధ్ము చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:39 => ఇతనికి మన పితరులు లోబడనొలల్క యితనిని తోర్సివేసి, తమ 

హృదయములలో ఐగుపుత్నకు పోగోరిన వారై 

మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

ఆదికాండము 6:3 => అపుప్డు యెహోవా నా ఆతమ్ నరులతో ఎలల్పుప్డును వాదించదు; వారు తమ 

అకర్మ విషయములో నరమాతుర్లై యునాన్రు; అయినను వారి దినములు నూట ఇరువది 

యేండల్గుననెను. 

నిరగ్మకాండము 6:12 => అపుప్డు మోషే చితత్గించుము, ఇశార్యేలీయులే నా మాట వినలేదు; 

మాటమాందయ్ము గలవాడనగు నా మాట ఫరో యెటుల్ వినునని యెహోవా సనిన్ధిని పలికెను. 

లేవీయకాండము 19:23 => మీరు ఆ దేశమునకు వచిచ్ ఆహారమునకై నానా విధములైన చెటల్ను 

నాటినపుప్డు వాటి పండల్ను అపవితర్ముగా ఎంచవలెను. వాటి కాపు మీకు ఎకుక్వగా ఉండునటుల్ అవి 

మూడు సంవతస్రములవరకు మీకు అపవితర్ముగా ఉండవలెను, వాటిని తినకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:3 => మోషే అహరోనులకు విరోధముగా పోగుపడి మీతో మాకిక పనిలేదు; ఈ 

సరవ్సమాజములోని పర్తివాడును పరిశుదుధ్డే యెహోవా వారిమధయ్నునాన్డు; యెహోవా సంఘముమీద 

మిముమ్ను మీరేల హెచిచ్ంచుకొనుచునాన్రనగా, 

సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:26 => అయితే మీరు వెళల్నొలల్క మీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్న 

మాటకు తిరుగబడి 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:43 => ఆ మాటలు నేను మీతో చెపిప్నపుప్డు మీరు వినక యెహోవా 

మాటకు తిరుగబడి మూరు ఖ్లై ఆ మనెన్మునకు వెళి ల్తిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:14 => నాకు అడడ్ము రాకుము, నేను వారిని నశింపజేసి వారి 

నామమును ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ తుడుపుపెటిట్, నినున్ వారికంటె బలముగల బహు జనముగా 

చేసెదనని నాతో చెపప్గా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:24 => నేను మిముమ్ను ఎరిగిన దినము మొదలుకొని మీరు 

యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుచునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:5 => వారు తముమ్ చెరుపుకొనిరి; ఆయన పుతుర్లు కారు; వారు 

కళంకులు మూరఖ్తగల వకర్వంశము. 

1 సమూయేలు 8:8 => వారు ననున్ విసరిజ్ంచి, యితర దేవతలను పూజించి, నేను ఐగుపుత్లోనుండి 

వారిని రపిప్ంచిన నాటినుండి నేటివరకు తాము చేయుచువచిచ్న కారయ్ములనిన్టి పర్కారముగా వారు 

నీయెడలను జరిగించుచునాన్రు; వారు చెపిప్న మాటలను అంగీకరించుము. 

1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

2 రాజులు 19:28 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను గనుక నా గాలమును నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను. నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ 

మళి ల్ంచెదను. నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళి ల్ంచెదను. 

2 రాజులు 21:20 => అతడు తన తండిర్యైన మనషే ష్ నడిచినటుల్ యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:10 => యెహోవా మనషే ష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు 

పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 

ఎజార్ 9:7 => మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మికిక్లి అపరాధులము; మా 

దోషములనుబటిట్ మేమును మా రాజులును మా యాజకులును అనయ్దేశముల రాజుల వశమునకును 

Page  of 1113 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

ఖడగ్మునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నునన్టుల్ అపప్గింపబడుటచేత మిగుల 

సిగుగ్నొందినవారమైతివిు. 

కీరత్నలు 55:11 => దాని మధయ్ను నాశనకిర్యలు జరుగుచునన్వి వంచనయు కపటమును దాని 

అంగడి వీధులలో మానక జరుగుచునన్వి.  

కీరత్నలు 106:6 => మా పితరులవలెనే మేము పాపము చేసితివిు దోషములు కటుట్కొని 

భకిత్హీనులమైతివిు 

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

పర్సంగి 1:10 => ఇది నూతనమైనదని యొకదానిగూరిచ్ యొకడు చెపుప్ను; అదియును మనకు 

ముందుండిన తరములలో ఉండినదే. 

యెషయా 1:4 => పాపిషిఠ్ జనమా, దోషభరితమైన పర్జలారా, దుషట్సంతానమా, చెరుపుచేయు 

పిలల్లారా, మీకు శర్మ. వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచియునాన్రు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుని 

దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయియునాన్రు. 

యెషయా 5:4 => నేను నా దార్క్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది 

దార్క్షపండుల్ కాయునని నేను కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్క్షలు కాయుటకు కారణమేమి? 

యెషయా 7:13 => అతడు ఈలాగు చెపెప్ను, దావీదు వంశసుథ్లారా, వినుడి; మనుషుయ్లను 

విసికించుట చాలదనుకొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా? 

యెషయా 30:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే లోబడని పిలల్లకు శర్మ పాపమునకు పాపము 

కూరుచ్కొనునటుల్గా వారు ననున్ అడుగక ఆలోచన చేయుదురు నా ఆతమ్ నియమింపని 

సంధిచేసికొందురు  

యెషయా 30:9 => వారు తిరుగబడు జనులు అబదధ్మాడు పిలల్లు యెహోవా ధరమ్శాసత్రము 

విననొలల్ని పిలల్లు 

యెషయా 43:27 => నీ మూలపితరుడు పాపము చేసినవాడే, నీ మధయ్వరుత్లు నామీద తిరుగుబాటు 

చేసినవారే. 

Page  of 1114 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెషయా 46:12 => కఠినహృదయులై నీతికి దూరముగా ఉనన్వారలారా, నా మాట ఆలకించుడి 

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

యెషయా 65:2 => తమ ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమారగ్మున నడచుకొనుచు లోబడనొలల్ని 

పర్జలవైపు దినమంతయు నాచేతులు చాపుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 7:26 => వారు నా మాట వినకయునాన్రు చెవియొగగ్కయునాన్రు తమ మెడను వంచక 

మనసుస్ను కఠినపరచుకొనుచునాన్రు; వారు తమ పితరులకంటె మరి దుషుట్లైరి. 

యిరిమ్యా 11:10 => ఏదనగా వారు నా మాటలు విననొలల్కపోయిన తమ పితరుల దోషచరయ్లను 

జరుప తిరిగియునాన్రు; మరియు వారు అనయ్దేవతలను పూజించుటకై వాటిని అనుసరించుచు, వారి 

పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లును యూదా వంశసుథ్లును భంగము 

చేసియునాన్రు.  

యిరిమ్యా 11:21 => కావున నీవు మాచేత చావకుండునటుల్ యెహోవా నామమున 

పర్వచింపకూడదని చెపుప్ అనాతోతు వారినిగూరిచ్ యెహోవా ఇటల్ని సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 13:10 => అనయ్దేవతలను పూజించుచు వాటికి నమసాక్రము చేయుదుమని 

వాటిననుసరించుచు, నా మాటలు విననొలల్క తమ హృదయకాఠినయ్ము చొపుప్న నడుచుకొను ఈ 

పర్జలు దేనికిని పనికిరాని యీ నడికటుట్వలె అగుదురు. 

యిరిమ్యా 19:15 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులు నా మాటలు వినకుండ మొండికి తిరిగియునాన్రు గనుక ఈ 

పటట్ణమునుగూరిచ్ నేను చెపిప్న కీడంతయు దాని మీదికిని దానితో సంబంధించిన 

పటట్ణములనిన్టిమీదికిని రపిప్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 22:22 => నీ కాపరులందరు గాలి పీలుచ్దురు, నీ విటకాండుర్ చెరలోనికి పోవుదురు, నీ 

చెడుతనమంతటినిబటిట్ నీవు అవమానమునొంది సిగుగ్పడుదువు. 
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యిరిమ్యా 25:4 => మీచేతి పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ 

బాధయు కలుగజేయకుండునటుల్ను, అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, 

వాటికి నమసాక్రము చేయుటయు మాని,  

యిరిమ్యా 32:30 => ఏలయనగా ఇశార్యేలువారును యూదావారును తమ బాలయ్ము మొదలుకొని 

నాయెదుట చెడుతనమే చేయుచు వచుచ్చునాన్రు, తమ చేతుల కిర్యవలన వారు నాకు కోపమే 

పుటిట్ంచువారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 2:3 => ఆయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నామీద తిరుగుబాటు చేసిన 

జనులయొదద్కు ఇశార్యేలీయులయొదద్కు నినున్ పంపుచునాన్ను; వారును వారి పితరులును 

నేటివరకును నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారు. 

యెహెజేక్లు 3:8 => ఇదిగో వారి ముఖమువలెనే నీ ముఖమును కఠినమైనదిగా నేను చేసెదను, వారి 

నుదురు వలెనే నీ నుదురును కఠినమైనదిగా చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 12:2 => నరపుతుర్డా, తిరుగుబాటు చేయువారిమధయ్ నీవు నివసించుచునాన్వు; వారు 

దోర్హులై యుండి, చూచుకనున్లు కలిగియు చూడకయునాన్రు; విను చెవులు కలిగియు 

వినకయునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 16:43 => నీ యౌవనదినములను తలంచుకొనక వీటనిన్టిచేత నీవు ననున్ 

విసికించితివి, గనుక నీవు చేసియునన్ హేయకిర్యలనిన్టికంటెను, ఎకుక్వైన కామకృతయ్ములను నీవు 

జరిగించకుండునటుల్ నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నేను నీకు శిక్ష విధింతును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 20:4 => వారికి నాయ్యము తీరుచ్దువా? నరపుతుర్డా, వారికి నాయ్యము తీరుచ్దువా? 

వారి పితరులు చేసిన హేయకృతయ్ములను వారికి తెలియజేయుము.  

యెహెజేక్లు 20:18 => వారు అరణయ్ములో ఉండగానే వారి పిలల్లతో ఈలాగు సెలవిచిచ్తిని మీరు 

మీ తండుర్ల ఆచారములను అనుసరింపకయు, వారి పదధ్తులనుబటిట్ పర్వరిత్ంపకయు, వారు 

పెటుట్కొనిన దేవతలను పూజించి మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకయు నుండుడి. 
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యెహెజేక్లు 20:30 => కావున ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పితరుల రీతిని మీరును అపవితుర్లైతిరే వారు పెటుట్కొనిన విగర్హములను 

అనుసరించుచు మీరును వయ్భిచారులైతిరే;  

యెహెజేక్లు 23:36 => మరియు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, ఒహొలాకును 

ఒహొలీబాకును నీవు తీరుప్ తీరుచ్దువా? అటల్యితే వారి హేయకృతయ్ములను వారికి తెలియజేయుము. 

యెహెజేక్లు 24:3 => మరియు తిరుగుబాటుచేయు ఈ జనులనుగూరిచ్ యుపమానరీతిగా ఇటుల్ 

పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా కుండను తెచిచ్ దానిలో నీళుల్పోసి దానిని 

పొయియ్మీద పెటుట్ము. 

యెహెజేక్లు 28:10 => సునన్తిలేని వారు చంపబడురీతిగా నీవు పరదేశులచేత చతుత్వు, నేనే మాట 

యిచిచ్యునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 32:25 => హతులైన వారిమధయ్ దానికిని దాని సమూహమునకును పడకయొకటి 

ఏరప్డెను, దాని సమాధులు దానిచుటుట్ నునన్వి; వారందరును సునన్తి లేనివారై హతులైరి; వారు 

సజీవులలోకములో భయంకరులు గనుక గోతిలోనికి దిగిపోయినవారితో కూడ వారును అవమానము 

నొందుదురు, హతులైన వారిమధయ్ అది యుంచబడును. 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

హోషేయ 2:2 => నేను దాని బటట్లను పెరికివేసి పుటిట్న నాటివలె దానిని దిగంబరురాలినిగా చేసి, 

పాడు పెటిట్ యెండిపోయిన భూమివలెను ఉంచి, దపిప్చేత లయపరచకుండునటుల్, 

హోషేయ 11:2 => పర్వకత్లు వారిని పిలిచినను బయలుదేవతలకు వారు బలులనరిప్ంచిరి, 

విగర్హములకు ధూపము వేసిరి. 

ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 
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ఆమోసు 6:12 => గుఱఱ్ములు బండలమీద పరుగెతుత్నా? అటిట్చోట ఎవరైన ఎదుద్లతో దునున్దురా? 

అయినను మా శకిత్చేతనే బలము తెచుచ్కొందుమని చెపుప్కొను మీరు, వయ్రథ్మైన దానినిబటిట్ 

సంతోషించు మీరు, 

మీకా 2:6 => మీరు దీని పర్వచింపవదద్ని వారు పర్కటన చేయుదురు. పర్వచింపనియెడల 

అవమానము కలుగక మానదు. 

మీకా 3:2 => అయినను మేలు నసహియ్ంచుకొని కీడుచేయ నిషట్పడుదురు, నా జనుల చరమ్ము 

ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మాంసము చీలుచ్చుందురు. 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:7 => మీ పితరులనాటనుండి మీరు నా కటట్డలను గైకొనక వాటిని తోర్సివేసితిరి; అయితే 

మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునవి సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవియయ్గా మేము దేని విషయములో తిరుగుదుమని మీరందురు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 12:31 => కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లుచేయు పర్తి పాపమును 

దూషణయు వారికి క్షమింపబడును గాని ఆతమ్ విషయమైన దూషణకు పాపక్షమాపణ లేదు. 

మతత్యి 13:57 => అయితే యేసు పర్వకత్ తన దేశములోను తన ఇంటను తపప్, మరి ఎకక్డనైనను 

ఘనహీనుడు కాడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 
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మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మారుక్ 8:31 => మరియు మనుషయ్కుమారుడు అనేక హింసలుపొంది, పెదద్లచేతను 

పర్ధానయాజకులచేతను శాసు త్ర్లచేతను ఉపేకిష్ంపబడి చంపబడి, మూడు దినములైన తరువాత లేచుట 

అగతయ్మని ఆయన వారికి బోధింప నారంభించెను. 

మారుక్ 10:5 => యేసు మీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ అతడీ ఆజఞ్ను మీకు వార్సియిచెచ్ను గాని 

మారుక్ 11:28 => నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? వీటిని చేయుటకు ఈ 

యధికారము నీకెవడిచెచ్నని అడిగిరి. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 11:29 => మరియు జనులు గుంపులుగా కూడినపుప్డు ఆయన యీలాగు చెపప్సాగెను ఈ 

తరమువారు దుషట్తరమువారై యుండి సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు. అయితే యోనాను గూరిచ్న 

సూచక కిర్యయే గాని మరి ఏ సూచక కిర్యయు వీరికి అనుగర్హింపబడదు. 

లూకా 11:47 => అయోయ్, మీ పితరులు చంపిన పర్వకత్ల సమాధులను మీరు కటిట్ంచుచునాన్రు. 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

లూకా 20:2 => నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ము చేయుచునాన్వో, యీ అధికారము నీకెవడు 

ఇచెచ్నో మాతో చెపుప్మని ఆయనను అడిగిరి. 
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యోహాను 1:11 => ఆయన తన సవ్కీయులయొదద్కు వచెచ్ను; ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను 

అంగీకరింపలేదు. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడడ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 8:43 => మీరేల నా మాటలు గర్హింపకునాన్రు? మీరు నా బోధ విననేరకుండుట 

వలననేగదా? 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

యోహాను 16:9 => లోకులు నాయందు విశావ్సముంచలేదు గనుక పాపమును గూరిచ్యు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:9 => అయితే కొందరు కఠినపరచబడినవారై యొపుప్కొనక, 

జనసమూహము ఎదుట ఈ మారగ్మును దూషించుచునన్ందున అతడు వారిని విడిచి, శిషుయ్లను 

పర్తేయ్కపరచుకొని పర్తిదినము తురనున్ అను ఒకని పాటశాలలో తరిక్ంచుచు వచెచ్ను 

రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:19 => ఆతమ్ను ఆరప్కుడి. 

హెబీర్యులకు 9:8 => దీనినిబటిట్ ఆ మొదటి గుడారమింక నిలుచుచుండగా అతిపరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశించు మారగ్ము బయలుపరచబడలేదని పరిశుదాధ్తమ్ తెలియజేయుచునాన్డు. 
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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 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

వచనము 55 

అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

1 సమూయేలు 8:7 => అందుకు యెహోవా సమూయేలునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా జనులు నీతో 

చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము జరిగింపుము; వారు నినున్ విసరిజ్ంపలేదు గాని తముమ్ను ఏలకుండ 

ననేన్ విసరిజ్ంచియునాన్రు. 

1 సమూయేలు 8:8 => వారు ననున్ విసరిజ్ంచి, యితర దేవతలను పూజించి, నేను ఐగుపుత్లోనుండి 

వారిని రపిప్ంచిన నాటినుండి నేటివరకు తాము చేయుచువచిచ్న కారయ్ములనిన్టి పర్కారముగా వారు 

నీయెడలను జరిగించుచునాన్రు; వారు చెపిప్న మాటలను అంగీకరించుము. 

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. 

1 రాజులు 19:14 => అందుకతడు ఇశార్యేలువారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడను మాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణము 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని చెపెప్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => తన వైపునకు వారిని మళి ల్ంచుటకై యెహోవా వారియొదద్కు 

పర్వకత్లను పంపగా ఆ పర్వకత్లు వారిమీద సాక్షయ్ము పలికిరిగాని వారు చెవియొగగ్క యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 

మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

యిరిమ్యా 26:15 => అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా 

మీయొదద్కు ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్ చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ 
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పటట్ణముమీదికిని దాని నివాసులమీదికిని నిరపరాధి రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని నిసస్ందేహముగా 

తెలిసికొనుడి. 

యిరిమ్యా 26:23 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి ఊరియాను తీసికొనివచిచ్ రాజైన యెహోయాకీమునొదద్ 

చేరచ్గా, ఇతడు ఖడగ్ముతో అతని చంపి సామానయ్జనుల సమాధిలో అతని కళేబరమును వేయించెను. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 21:36 => మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు 

వీరిని ఆ పర్కారమే చేసిరి. 

మతత్యి 21:37 => తుదకు నా కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని తన కుమారుని వారియొదద్కు 

పంపెను. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 21:40 => కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఆ కాపులనేమి చేయుననెను. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 
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మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

లూకా 11:47 => అయోయ్, మీ పితరులు చంపిన పర్వకత్ల సమాధులను మీరు కటిట్ంచుచునాన్రు. 

లూకా 11:48 => కావున మీరు సాకుష్లై మీ పితరుల కారయ్ములకు సమమ్తించుచునాన్రు; వారు 

పర్వకత్లను చంపిరి, మీరు వారి సమాధులు కటిట్ంచుదురు. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:33 => అయినను నేడు రేపు ఎలుల్ండి నా తోర్వను నేను పోవుచుండవలెను; పర్వకత్ 

యెరూషలేమునకు వెలుపల నశింప వలల్పడదు. 
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లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

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. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  
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జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 
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సంఖాయ్కాండము 14:10 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మహిమ ఇశార్యేలీయుల కందరికి 

కనబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:10 => యెహోవా మనషే ష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు 

పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 

ఎజార్ 9:7 => మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మికిక్లి అపరాధులము; మా 

దోషములనుబటిట్ మేమును మా రాజులును మా యాజకులును అనయ్దేశముల రాజుల వశమునకును 

ఖడగ్మునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నునన్టుల్ అపప్గింపబడుటచేత మిగుల 

సిగుగ్నొందినవారమైతివిు. 

కీరత్నలు 37:14 => దీనులను దరిదుర్లను పడదోర్యుటకై యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారిని చంపుటకై 

భకిత్హీనులు కతిత్ దూసియునాన్రు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు  

కీరత్నలు 55:11 => దాని మధయ్ను నాశనకిర్యలు జరుగుచునన్వి వంచనయు కపటమును దాని 

అంగడి వీధులలో మానక జరుగుచునన్వి.  

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

కీరత్నలు 106:6 => మా పితరులవలెనే మేము పాపము చేసితివిు దోషములు కటుట్కొని 

భకిత్హీనులమైతివిు 

సామెతలు 25:26 => కలకలు చేయబడిన ఊటయు చెడిపోయిన బుగగ్యు నీతిమంతుడు దుషుట్నికి 

లోబడుటయు సమానములు. 
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పర్సంగి 7:15 => నా వయ్రథ్సంచారముల కాలములో నేను వీటిననిన్టిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి 

నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దురామ్రుగ్లై యుండియు చిరాయువులైన దుషుట్లును కలరు. 

యెషయా 1:4 => పాపిషిఠ్ జనమా, దోషభరితమైన పర్జలారా, దుషట్సంతానమా, చెరుపుచేయు 

పిలల్లారా, మీకు శర్మ. వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచియునాన్రు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుని 

దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయియునాన్రు. 

యెషయా 1:21 => అయోయ్, నమమ్కమైన నగరము వేశయ్ ఆయెనే! అది నాయ్యముతో 

నిండియుండెను నీతి దానిలో నివసించెను ఇపుప్డైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురమునాన్రు.  

యెషయా 30:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే లోబడని పిలల్లకు శర్మ పాపమునకు పాపము 

కూరుచ్కొనునటుల్గా వారు ననున్ అడుగక ఆలోచన చేయుదురు నా ఆతమ్ నియమింపని 

సంధిచేసికొందురు  

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

యెషయా 65:2 => తమ ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమారగ్మున నడచుకొనుచు లోబడనొలల్ని 

పర్జలవైపు దినమంతయు నాచేతులు చాపుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 11:10 => ఏదనగా వారు నా మాటలు విననొలల్కపోయిన తమ పితరుల దోషచరయ్లను 

జరుప తిరిగియునాన్రు; మరియు వారు అనయ్దేవతలను పూజించుటకై వాటిని అనుసరించుచు, వారి 

పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లును యూదా వంశసుథ్లును భంగము 

చేసియునాన్రు.  

యిరిమ్యా 11:21 => కావున నీవు మాచేత చావకుండునటుల్ యెహోవా నామమున 

పర్వచింపకూడదని చెపుప్ అనాతోతు వారినిగూరిచ్ యెహోవా ఇటల్ని సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 19:15 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులు నా మాటలు వినకుండ మొండికి తిరిగియునాన్రు గనుక ఈ 
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పటట్ణమునుగూరిచ్ నేను చెపిప్న కీడంతయు దాని మీదికిని దానితో సంబంధించిన 

పటట్ణములనిన్టిమీదికిని రపిప్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 22:22 => నీ కాపరులందరు గాలి పీలుచ్దురు, నీ విటకాండుర్ చెరలోనికి పోవుదురు, నీ 

చెడుతనమంతటినిబటిట్ నీవు అవమానమునొంది సిగుగ్పడుదువు. 

యిరిమ్యా 25:4 => మీచేతి పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ 

బాధయు కలుగజేయకుండునటుల్ను, అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, 

వాటికి నమసాక్రము చేయుటయు మాని,  

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

విలాపవాకయ్ములు 4:13 => దానిలో నీతిమంతుల రకత్మును ఓడిచ్న దాని పర్వకత్ల 

పాపములనుబటిట్యు దాని యాజకుల దోషమునుబటిట్యు  

యెహెజేక్లు 12:2 => నరపుతుర్డా, తిరుగుబాటు చేయువారిమధయ్ నీవు నివసించుచునాన్వు; వారు 

దోర్హులై యుండి, చూచుకనున్లు కలిగియు చూడకయునాన్రు; విను చెవులు కలిగియు 

వినకయునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 16:48 => నీవును నీ కుమారెత్లును చేసినటుల్ నీ చెలెల్లైన సొదొమయైనను దాని 

కుమారెత్లైనను చేసినవారు కారని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 20:4 => వారికి నాయ్యము తీరుచ్దువా? నరపుతుర్డా, వారికి నాయ్యము తీరుచ్దువా? 

వారి పితరులు చేసిన హేయకృతయ్ములను వారికి తెలియజేయుము.  

యెహెజేక్లు 22:2 => నరపుతుర్డా, పార్ణహాని చేయు ఈ పటట్ణమునకు నీవు తీరుప్ తీరుచ్దువా? 

దానికి నీవు తీరుప్ తీరుచ్నెడల అదిచేయు హేయకిర్యలనిన్టిని దానికి తెలియజేసి యీలాగున 

పర్కటింపవలెను. 
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దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

హోషేయ 4:2 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుటయు అబదధ్మాడుటయు హతయ్ చేయుటయు 

దొంగిలించుటయు వయ్భిచరించుటయు వాడుకయెయ్ను; జనులు కనన్ము వేసెదరు, మానక నరహతయ్ 

చేసెదరు. 

ఆమోసు 5:12 => మీ అపరాధములు విసాత్రములైనవనియు, మీ పాపములు ఘోరమైనవనియు 

నేనెరుగుదును. దరిదుర్లయొదద్ పంట మోపులను పుచుచ్కొనుచు మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురు గనుక 

మలుపురాళల్తో మీరు ఇండుల్ కటుట్కొనినను వాటిలో మీరు కాపురముండరు, శృంగారమైన 

దార్క్షతోటలు మీరు నాటినను ఆ పండల్రసము మీరు తార్గరు.  

ఆమోసు 6:12 => గుఱఱ్ములు బండలమీద పరుగెతుత్నా? అటిట్చోట ఎవరైన ఎదుద్లతో దునున్దురా? 

అయినను మా శకిత్చేతనే బలము తెచుచ్కొందుమని చెపుప్కొను మీరు, వయ్రథ్మైన దానినిబటిట్ 

సంతోషించు మీరు, 

మీకా 3:2 => అయినను మేలు నసహియ్ంచుకొని కీడుచేయ నిషట్పడుదురు, నా జనుల చరమ్ము 

ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మాంసము చీలుచ్చుందురు. 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

హబకూక్కు 1:4 => అందువలన ధరమ్శాసత్రము నిరరథ్కమాయెను, నాయ్యము ఎనన్డును జరుగకుండ 

మానిపోయెను, భకిత్హీనులు వచిచ్ నీతిపరులను చుటుట్కొందురు, నాయ్యము చెడిపోవుచునన్ది. 

జెకరాయ్ 1:2 => యెహోవా మీ పితరులమీద బహుగా కోపించెను. 

జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 11:3 => గొఱఱ్బోయల రోదన శబద్ము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా వారి అతిశయాసప్దము 

లయమాయెను. కొదమ సింహముల గరజ్నము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా యొరాద్ను యొకక్ 

మహారణయ్ము పాడైపోయెను. 

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మలాకీ 3:7 => మీ పితరులనాటనుండి మీరు నా కటట్డలను గైకొనక వాటిని తోర్సివేసితిరి; అయితే 

మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునవి సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవియయ్గా మేము దేని విషయములో తిరుగుదుమని మీరందురు. 

మతత్యి 13:57 => అయితే యేసు పర్వకత్ తన దేశములోను తన ఇంటను తపప్, మరి ఎకక్డనైనను 

ఘనహీనుడు కాడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మతత్యి 17:22 => వారు గలిలయలో సంచరించుచుండగా యేసు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడబోవుచునాన్డు, 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 
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మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 26:66 => మీకేమి తోచుచునన్దని అడిగెను. అందుకు వారు వీడు మరణమునకు 

పాతుర్డనిరి. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

మారుక్ 8:31 => మరియు మనుషయ్కుమారుడు అనేక హింసలుపొంది, పెదద్లచేతను 

పర్ధానయాజకులచేతను శాసు త్ర్లచేతను ఉపేకిష్ంపబడి చంపబడి, మూడు దినములైన తరువాత లేచుట 

అగతయ్మని ఆయన వారికి బోధింప నారంభించెను. 

మారుక్ 9:13 => ఏలీయా వచెచ్ననియు అతనిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము వారు తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

మారుక్ 12:3 => వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

మారుక్ 12:7 => అయితే ఆ కాపులు ఇతడు వారసుడు; ఇతని చంపుదము రండి, అపుప్డు 

సావ్సథ్య్ము మనదగునని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మారుక్ 14:41 => ఆయన మూడవసారి వచిచ్ మీరిక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి. ఇక 

చాలును, గడియ వచిచ్నది; ఇదిగో మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 11:29 => మరియు జనులు గుంపులుగా కూడినపుప్డు ఆయన యీలాగు చెపప్సాగెను ఈ 

తరమువారు దుషట్తరమువారై యుండి సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు. అయితే యోనాను గూరిచ్న 

సూచక కిర్యయే గాని మరి ఏ సూచక కిర్యయు వీరికి అనుగర్హింపబడదు. 

Page  of 1132 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

లూకా 20:11 => మరల అతడు మరియొక దాసుని పంపగా వారు వానిని కొటిట్ అవమానపరచి, 

వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

యోహాను 1:11 => ఆయన తన సవ్కీయులయొదద్కు వచెచ్ను; ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను 

అంగీకరింపలేదు. 

యోహాను 10:31 => యూదులు ఆయనను కొటట్వలెనని మరల రాళుల్చేత పటుట్కొనగా 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

యోహాను 19:6 => పర్ధానయాజకులును బంటౌర్తులును ఆయనను చూచి సిలువ వేయుము సిలువ 

వేయుము అని కేకలువేయగా పిలాతు ఆయనయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు గనుక మీరే 

ఆయనను తీసికొనిపోయి సిలువ వేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:39 => ఇతనికి మన పితరులు లోబడనొలల్క యితనిని తోర్సివేసి, తమ 

హృదయములలో ఐగుపుత్నకు పోగోరిన వారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 9:8 => దీనినిబటిట్ ఆ మొదటి గుడారమింక నిలుచుచుండగా అతిపరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశించు మారగ్ము బయలుపరచబడలేదని పరిశుదాధ్తమ్ తెలియజేయుచునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

యాకోబు 5:10 => నా సహోదరులారా, పర్భువు నామమున బోధించిన పర్వకత్లను, 

శర్మానుభవమునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెటుట్కొనుడి. 

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడడ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

వచనము 56 

ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు 

చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 19:1 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమునుండి బయలుదేరిన మూడవ నెలలో, 

వారు బయలుదేరిననాడే మూడవ నెల ఆరంభదినమందే, వారు సీనాయి అరణయ్మునకు వచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 20:26 => మరియు నా బలిపీఠముమీద నీ దిగంబరతవ్ము కనబడక యుండునటుల్ 

మెటల్మీదుగా దానిని ఎకక్కూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

కీరత్నలు 68:17 => దేవుని రథములు సహసర్ములు సహసర్ సహసర్ములు పర్భువు వాటిలోనునాన్డు 

సీనాయి పరిశుదధ్మైనటుట్ ఆ కొండ పరిశుదధ్మాయెను.  

గలతీయులకు 3:19 => ఆలాగైతే ధరమ్శాసత్రమెందుకు? ఎవనికి ఆ వాగాద్నము చేయబడెనో ఆ 

సంతానము వచుచ్వరకు అది అతికర్మములనుబటిట్ దానికి తరువాత ఇయయ్బడెను; అది మధయ్వరిత్చేత 

దేవదూతల దావ్రా నియమింపబడెను. 

హెబీర్యులకు 2:2 => ఎందుకనగా దేవదూతల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినందున, 

పర్తి అతికర్మమును అవిధేయతయు నాయ్యమైన పర్తిఫలము పొందియుండగా 

యెహెజేక్లు 20:18 => వారు అరణయ్ములో ఉండగానే వారి పిలల్లతో ఈలాగు సెలవిచిచ్తిని మీరు 

మీ తండుర్ల ఆచారములను అనుసరింపకయు, వారి పదధ్తులనుబటిట్ పర్వరిత్ంపకయు, వారు 

పెటుట్కొనిన దేవతలను పూజించి మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకయు నుండుడి. 

యెహెజేక్లు 20:19 => మీ దేవుడ నైన యెహోవాను నేనే గనుక నా కటట్డల ననుసరించి నా 

విధులను గైకొని నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరించుడి.  

యెహెజేక్లు 20:20 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ ఆ 

విశార్ంతిదినములు నాకును మీకును మధయ్ను సూచనగా ఉండును. 

యెహెజేక్లు 20:21 => అయినను ఆ జనులు సహా నా మీద తిరుగబడి, తామనుసరించి 

బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న నా కటట్డలను అనుసరింపకయు, నా విధులను గైకొనకయు, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచిరి గనుక, వారు అరణయ్ములో ఉండగానే నేను నా 

రౌదార్గిన్ వారిమీద కుమమ్రించి నా కోపము వారిమీద తీరుచ్కొందునని యనుకొంటిని.  

యోహాను 7:19 => మోషే మీకు ధరమ్శాసత్రము ఇయయ్లేదా? అయినను మీలో ఎవడును ఆ 

ధరమ్శాసత్రమును గైకొనడు; మీరెందుకు ననున్ చంపజూచుచునాన్రని వారితో చెపెప్ను. 
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రోమీయులకు 2:23 => ధరమ్శాసత్రమందు అతిశయించు నీవు ధరమ్శాసత్రము మీరుటవలన దేవుని 

అవమానపరచెదవా? 

రోమీయులకు 2:24 => వార్యబడిన పర్కారము మిముమ్నుబటిట్యేగదా దేవుని నామము అనయ్జనుల 

మధయ్ను దూషింపబడుచునన్ది? 

రోమీయులకు 2:25 => నీవు ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచువాడవైతివా, సునన్తి 

పర్యోజనకరమగును గాని ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించువాడవైతివా, నీ సునన్తి సునన్తి కాకపోవును. 

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 20:1 => దేవుడు ఈ ఆజఞ్లనిన్యు వివరించి చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 44:8 => నేను మీకపప్గించిన నా పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను మీరు కాపాడక, వారు 

కాపాడవలెనని మీకు మారుగా అనుయ్లను ఉంచితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:38 => సీనాయి పరవ్తముమీద తనతో మాటలాడిన దేవదూతతోను మన 

పితరులతోను అరణయ్ములోని సంఘమందు ఉండి మనకిచుచ్టకు జీవవాకయ్ములను 

తీసికొనినవాడితడే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:23 => వారు కేకలువేయుచు తమపై బటట్లు విదులుచ్కొని 

ఆకాశముతటుట్ దుమెమ్తిత్ పోయుచుండగా 

వచనము 57 

అపుప్డు వారు పెదద్ కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా అతనిమీద పడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:23 => వారు కేకలువేయుచు తమపై బటట్లు విదులుచ్కొని 

ఆకాశముతటుట్ దుమెమ్తిత్ పోయుచుండగా 

యోబు 16:9 => ఆయన తన కోపముచేత నామీద పడి ననున్ చీలెచ్ను. ఆయన నామీద పండుల్ 

కొరుకుచుండెను నాకు శతుర్వై నామీద తన కనున్లు ఎఱఱ్చేసెను. 

కీరత్నలు 35:16 => విందుకాలమునందు దూషణలాడు వదరుబోతులవలె వారు నా మీద 

పండుల్కొరికిరి. 

కీరత్నలు 112:10 => భకిత్హీనులు దాని చూచి చింతపడుదురు వారు పండుల్ కొరుకుచు 

కీష్ణించిపోవుదురు భకిత్హీనుల ఆశ భంగమైపోవును.  

విలాపవాకయ్ములు 2:16 => నీ శతుర్వులందరు నినున్చూచి నోరుతెరచెదరు వారు ఎగతాళిచేసి 

పండుల్కొరుకుచు దాని మింగివేసియునాన్ము ఇదేగదా మనము కనిపెటిట్న దినము అది తటసిథ్ంచెను, 

దాని మనము చూచియునాన్ము అని యనుకొనెదరు.  

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 24:51 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 

మతత్యి 25:30 => మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ 

ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండుననెను. 

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  
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ఎసేత్రు 5:9 => ఆ దినమందు హామాను సంతోషించి మనోలాల్సము గలవాడై బయలువెళి ల్, 

రాజుగుమమ్ముననుండు మొరెద్కై తనున్ చూచియు అతడు లేచి నిలువకయు కదలకయు ఉనన్ందున 

మొరెద్కైమీద బహుగా కోపగించెను. 

కీరత్నలు 45:5 => నీ బాణములు వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు 

శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 

కీరత్నలు 102:8 => దినమెలల్ నా శతుర్వులు ననున్ నిందించుచునాన్రు నామీద వెఱిఱ్కోపముగలవారు 

నా పేరు చెపిప్ శపింతురు. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱిఱ్తనము. 

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

మారుక్ 9:18 => అది ఎకక్డ వానిని పటుట్నో అకక్డ వానిని పడదోర్యును; అపుప్డు వాడు నురుగు 

కారుచ్కొని, పండుల్ కొరుకుకొని మూరిచ్లుల్ను; దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను అడిగితిని గాని అది 

వారిచేత కాలేదని ఆయనతో చెపెప్ను 
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మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

మారుక్ 15:14 => అందుకు పిలాతు ఎందుకు? అతడే చెడుకారయ్ము చేసెనని వారినడుగగా వారు 

వానిని సిలువ వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

లూకా 4:28 => సమాజమందిరములో ఉనన్వారందరు ఆ మాటలు విని 

లూకా 6:11 => అపుప్డు వారు వెఱిఱ్ కోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయుదమా అని 

యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి. 

లూకా 23:5 => అయితే వారు ఇతడు గలిలయ దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకును యూదయ 

దేశమందంతట ఉపదేశించుచు పర్జలను రేపుచునాన్డని మరింత పటుట్దలగా చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:57 => అపుప్డు వారు పెదద్ కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా 

అతనిమీద పడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:36 => ఏలయనగా వానిని చంపుమని జనసమూహము కేకలు వేయుచు 

వెంబడించెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 
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పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

వచనము 58 

పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని 

పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:8 => పేతురు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై యిటల్నెను పర్జల 

అధికారులారా, పెదద్లారా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:8 => సెత్ఫను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై పర్జలమధయ్ 

మహతాక్రయ్ములను గొపప్ సూచక కిర్యలను చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:9 => అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై 
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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?  

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:10 => ఆయన వెళుల్చుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచుచుండిరి. 

ఇదిగో తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:11 => గలిలయ మనుషుయ్లారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు 

చూచుచునాన్రు? మీయొదద్నుండి పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా 

పరలోకమునకు వెళుల్ట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగివచుచ్నని వారితో చెపిప్రి 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:4 => అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో శరీరములేక కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 
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పర్కటన 4:3 => ఆసీనుడైనవాడు, దృషిట్కి సూరయ్కాంత పదమ్రాగములను పోలినవాడు; మరకతము 

వలె పర్కాశించు ఇందర్ధనుసుస్ సింహాసనమును ఆవరించి యుండెను. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:27 => చుటుట్ దాని లోపట కరుగుచునన్ యితత్డియు అగిన్యు నునన్టుట్ నాకు 

కనబడెను. నడుము మొదలుకొని మీదికిని నడుము మొదలుకొని దిగువకును ఆయన 

అగిన్సవ్రూపముగా నాకు కనబడెను, చుటుట్ను తేజోమయముగా కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

యెహెజేక్లు 10:4 => యెహోవా మహిమ కెరూబులపైనుండి ఆరోహణమై మందిరపు గడపదగగ్ర 

దిగి నిలిచెను మరియు మందిరము మేఘముతో నిండెను, ఆవరణమును యెహోవా తేజోమహిమతో 

నిండినదాయెను. 
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యెహెజేక్లు 10:18 => యెహోవా మహిమ మందిరపు గడపదగగ్రనుండి బయలుదేరి కెరూబులకు 

పైతటుట్న నిలువగా 

యెహెజేక్లు 11:23 => మరియు యెహోవా మహిమ పటట్ణములోనుండి పైకెకిక్ పటట్ణపు 

తూరుప్దిశనునన్ కొండకు పైగా నిలిచెను. 

యోహాను 12:41 => యెషయా ఆయన మహిమను చూచినందున ఆయననుగూరిచ్ ఈ మాటలు 

చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

2 పేతురు 1:17 => ఆయన మహాతమ్య్మును మేము కనున్లార చూచినవారమై తెలిపితివిు. ఈయన 

నా పిర్ య కు మా రు డు ఈ య న యం దు నే ను ఆ నం దిం చు చు నాన్ ను అ ను శ బద్ ము 

మహాదివయ్మహిమనుండి ఆయనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, తండిర్యైన దేవునివలన ఘనతయు 

మహిమయు ఆయన పొందగా 

పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

కీరత్నలు 109:31 => దరిదుర్ని పార్ణమును విమరశ్కు లోపరచువారి చేతిలోనుండి అతని 

రకిష్ంచుటకై యెహోవా అతని కుడిపర్కక్ను నిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

యోహాను 14:3 => నేను వెళి ల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 
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విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షుఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 8:1 => మేము వివరించుచునన్ సంగతులలోని సారాంశమేదనగా. 

ఆదికాండము 18:22 => ఆ మనుషుయ్లు అకక్డనుండి తిరిగి సొదొమ వైపుగా వెళి ల్రి. అబార్హాము 

ఇంక యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుండెను. 

1 రాజులు 8:11 => కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ 

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:18 => మీకాయా యెహోవా మాట వినుడి, యెహోవా తన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడైయుండుటయు, పరమండల సైనయ్మంతయు ఆయన కుడిపర్కక్ను 

ఎడమపర్కక్ను నిలువబడుటయు నేను చూచితిని. 

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

యెహెజేక్లు 3:23 => నేను లేచి మైదానపు భూమికి వెళల్గా, కెబారునది దగగ్ర యెహోవా పర్భావము 

నాకు పర్తయ్క్షమైనటుట్ ఆయన పర్భావము నిలువబడి నాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 
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మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

లూకా 1:41 => ఎలీసబెతు మరియ యొకక్ వందనవచనము వినగానే, ఆమె గరభ్ములో శిశువు 

గంతులు వేసెను. అంతట ఎలీసబెతు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినదై బిగగ్రగా ఇటల్నెను  

లూకా 12:12 => మీరేమి చెపప్వలసినదియు పరిశుదాధ్తమ్ ఆ గడియలోనే మీకు నేరుప్ననెను. 

లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 1:13 => అయితే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా చేయువరకు 

నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము అని దూతలలో ఎవనినిగూరిచ్యైన యెపుప్డైనను చెపెప్నా? 

హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

వచనము 59 
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పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా 

వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:16 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను. వెంటనే ఆ పాతర్ ఆకాశమున 

కెతత్బడెను. 

యెహెజేక్లు 1:1 => ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు 

నదీపర్దేశమున చెరలోని వారిమధయ్ కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా 

దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు కలిగెను. 

మతత్యి 3:16 => యేసు బాపిత్సమ్ము పొందిన వెంటనే నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచెచ్ను; ఇదిగో 

ఆకాశము తెరవబడెను, దేవుని ఆతమ్ పావురమువలె దిగి తనమీదికి వచుచ్ట చూచెను. 

మారుక్ 1:10 => వెంటనే ఆయన నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచుచ్చుండగా ఆకాశము 

చీలచ్బడుటయు, పరిశుదాధ్తమ్ పావురమువలె తనమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

లూకా 3:21 => పర్జలందరును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు యేసు కూడ బాపిత్సమ్ము పొంది పార్రథ్న 

చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడి 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 
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పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

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. 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 16:28 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు, మనుషయ్కుమారుడు తన రాజయ్ముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మతత్యి 26:65 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రము చింపుకొని--వీడు దేవదూషణ చేసెను; మనకిక 

సాకుష్లతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిపుప్డు వినాన్రు; 

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. 
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యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:18 => మీకాయా యెహోవా మాట వినుడి, యెహోవా తన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడైయుండుటయు, పరమండల సైనయ్మంతయు ఆయన కుడిపర్కక్ను 

ఎడమపర్కక్ను నిలువబడుటయు నేను చూచితిని. 

యోబు 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 
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మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

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 శేర్షుఠ్డై, ఉనన్త లోక 
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వచనము 60 

అతడు మోకాళూ ల్ని పర్భువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని గొపప్ శబద్ముతో పలికెను; ఈ మాట 

పలికి నిదిర్ంచెను. సౌలు అతని చావునకు సమమ్తించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:29 => ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన తోర్ఫిమును అతనితో కూడ 

పటట్ణములో అంతకుముందు వారు చూచి యునన్ందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని 

వచెచ్నని ఊహించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:27 => వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి 

మహాసభయొదద్కు అతనిని తీసికొనివచిచ్తిని. 

Page  of 1150 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

కీరత్నలు 58:4 => వారి విషము నాగుపాము విషమువంటిది మాంతిర్కులు ఎంత నేరుప్గా 

మంతిర్ంచినను 

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 

1 రాజులు 12:18 => తరువాత రాజైన రెహబాము వెటిట్పని వారిమీద అధికారియైన అదోరామును 

పంపగా ఇశార్యేలువారందరును రాళల్తో అతని కొటిట్నందున అతడు మరణమాయెను, కాబటిట్ రాజైన 

రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద తవ్రగా ఎకెక్ను. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:18 => రాజైన రెహబాము వెటిట్పనివారిమీద అధికారియైన హదోరమును 

పంపగా ఇశార్యేలు వారు రాళల్తో అతని చావగొటిట్రి గనుక రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునకు 

పారిపోవలెనని తవ్రపడి తన రథము ఎకెక్ను. 

మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

లూకా 4:29 => ఆగర్హముతో నిండుకొని, లేచి ఆయనను పటట్ణములో నుండి వెళల్గొటిట్, ఆయనను 

తలకిర్ందుగా పడదోర్యవలెనని తమ పటట్ణము కటట్బడిన కొండపేటు వరకు ఆయనను 

తీసికొనిపోయిరి. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 
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లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

లూకా 23:5 => అయితే వారు ఇతడు గలిలయ దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకును యూదయ 

దేశమందంతట ఉపదేశించుచు పర్జలను రేపుచునాన్డని మరింత పటుట్దలగా చెపిప్రి. 

యోహాను 8:59 => కాబటిట్ వారు ఆయనమీద రువువ్టకు రాళుల్ ఎతిత్రి గాని యేసు దాగి 

దేవాలయములోనుండి బయటికి వెళి ల్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

2 తిమోతి 4:4 => సతయ్మునకు చెవినియయ్క కలప్నాకథలవైపునకు తిరుగుకాలము వచుచ్ను. 
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వచనము 1 

ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ 

అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 15:35 => తరువాత యెహోవా ఆ మనుషుయ్డు మరణశిక్ష నొందవలెను. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

లూకా 4:29 => ఆగర్హముతో నిండుకొని, లేచి ఆయనను పటట్ణములో నుండి వెళల్గొటిట్, ఆయనను 

తలకిర్ందుగా పడదోర్యవలెనని తమ పటట్ణము కటట్బడిన కొండపేటు వరకు ఆయనను 

తీసికొనిపోయిరి. 

హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

లేవీయకాండము 24:14 => శపించినవానిని పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; వాని 

శాపవచనమును వినినవారందరు వాని తలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత సరవ్సమాజము రాళల్తో 

వాని చావగొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 24:15 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తన దేవుని శపించువాడు 

తన పాపశిక్షను భరింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 24:16 => యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; 

సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా 

నామమును దూషించినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

యోహాను 10:23 => అది శీతకాలము. అపుప్డు యేసు దేవాలయములో సొలొమోను మంటపమున 

తిరుగుచుండగా 

యోహాను 10:24 => యూదులు ఆయనచుటుట్ పోగై ఎంతకాలము మముమ్ను సందేహపెటుట్దువు? 

నీవు కీర్సుత్వైతే మాతో సప్షట్ముగా చెపుప్మనిరి. 

యోహాను 10:25 => అందుకు యేసు మీతో చెపిప్తిని గాని మీరు నమమ్రు, నేను నా తండిర్ 

నామమందు చేయుచునన్ కిర్యలు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

యోహాను 10:26 => అయితే మీరు నా గొఱఱ్లలో చేరినవారు కారు గనుక మీరు నమమ్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:9 => చంపుటకు నీ జనులందరికి ముందుగాను నీ చెయియ్ మొదట 

వారిమీద పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:10 => రాళల్తో వారిని చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండియు దాసయ్గృహములోనుండియు నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్నుండి 

వారు నినున్ తొలగింప యతిన్ంచెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:7 => వాని చంపుటకు మొదట సాకుష్లును తరువాత జనులందరును 

వానిమీద చేతులు వేయవలెను. అటుల్ నీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరింపవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:7 => అతనితో పర్యాణము చేసిన మనుషుయ్లు ఆ సవ్రము వినిరిగాని 

యెవనిని చూడక మౌనులై నిలువబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:8 => సౌలు నేలమీదనుండి లేచి కనున్లు తెరచినను ఏమియు 

చూడలేకపోయెను గనుక వారతని చెయియ్ పటుట్కొని దమసుక్లోనికి నడిపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:9 => అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు 

పుచుచ్కొనకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:12 => అతడు అననీయ అనునొక మనుషుయ్డు లోపలికి వచిచ్, తాను 

దృషిట్పొందునటుల్ తలమీద చేతులుంచుట చూచియునాన్డని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:19 => పిమమ్ట అతడు దమసుక్లోనునన్ శిషుయ్లతో కూడ కొనిన్ 

దినములుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:20 => మరియు నీ సాకిష్యైన సెత్ఫను రకత్ము చిందింపబడినపుప్డు నేను 

కూడ దగగ్ర నిలిచి అందుకు సమమ్తించి అతని చంపినవారి వసత్రములకు కావలియుంటినని చెపిప్తిని. 

లేవీయకాండము 20:2 => ఇశార్యేలీయులలోనే గాని ఇశార్యేలు పర్జలలో నివసించు 

పరదేశులలోనే గాని యొకడు ఏమాతర్మును తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచిచ్నయెడల వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను; మీ దేశపర్జలు రాళల్తో వాని కొటట్వలెను. 
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1 రాజులు 12:18 => తరువాత రాజైన రెహబాము వెటిట్పని వారిమీద అధికారియైన అదోరామును 

పంపగా ఇశార్యేలువారందరును రాళల్తో అతని కొటిట్నందున అతడు మరణమాయెను, కాబటిట్ రాజైన 

రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద తవ్రగా ఎకెక్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:18 => రాజైన రెహబాము వెటిట్పనివారిమీద అధికారియైన హదోరమును 

పంపగా ఇశార్యేలు వారు రాళల్తో అతని చావగొటిట్రి గనుక రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునకు 

పారిపోవలెనని తవ్రపడి తన రథము ఎకెక్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 27:31 => ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయన మీదనునన్ ఆ అంగీని తీసివేసి 

ఆయన వసత్రములాయనకు తొడిగించి, సిలువ వేయుటకు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

యోహాను 10:31 => యూదులు ఆయనను కొటట్వలెనని మరల రాళుల్చేత పటుట్కొనగా 

యోహాను 19:17 => వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని 

కపాలసథ్లమను చోటికి వెళె ల్ను. హెబీర్ బాషలో దానికి గొలొ గ్తా అని పేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

వచనము 2 

భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా పర్లాపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:21 => అపుప్డు పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారందరును 

రక్షణ పొందుదురు అని దేవుడు చెపుప్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:16 => గనుక నీవు తడవుచేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేసి బాపిత్సమ్ము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెపెప్ను.  

యోవేలు 2:32 => యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను 

తపిప్ంచుకొనిన వారుందురు, శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు కనబడుదురు. ఆ దినమున 

యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయనకు పార్రథ్నచేయు వారందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కీరత్నలు 31:5 => నా ఆతమ్ను నీచేతి కపప్గించుచునాన్ను యెహోవా సతయ్దేవా, ననున్ 

విమోచించువాడవు నీవే.  

లూకా 23:46 => అపుప్డు యేసు గొపప్ శబద్ముతో కేకవేసి--తండీర్, నీచేతికి నా ఆతమ్ను 

అపప్గించుకొనుచునాన్ననెను. ఆయన యీలాగు చెపిప్ పార్ణము విడిచెను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

లేవీయకాండము 20:2 => ఇశార్యేలీయులలోనే గాని ఇశార్యేలు పర్జలలో నివసించు 

పరదేశులలోనే గాని యొకడు ఏమాతర్మును తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచిచ్నయెడల వానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను; మీ దేశపర్జలు రాళల్తో వాని కొటట్వలెను. 
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లేవీయకాండము 24:14 => శపించినవానిని పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; వాని 

శాపవచనమును వినినవారందరు వాని తలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత సరవ్సమాజము రాళల్తో 

వాని చావగొటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:10 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మహిమ ఇశార్యేలీయుల కందరికి 

కనబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:7 => వాని చంపుటకు మొదట సాకుష్లును తరువాత జనులందరును 

వానిమీద చేతులు వేయవలెను. అటుల్ నీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరింపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

కీరత్నలు 25:20 => నేను నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను, ననున్ సిగుగ్పడనియయ్కుము నా పార్ణమును 

కాపాడుము, ననున్ రకిష్ంపుము.  

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

కీరత్నలు 49:15 => దేవుడు ననున్ చేరుచ్కొనును పాతాళ బలములోనుండి ఆయన నా పార్ణమును 

విమోచించును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 

హబకూక్కు 1:4 => అందువలన ధరమ్శాసత్రము నిరరథ్కమాయెను, నాయ్యము ఎనన్డును జరుగకుండ 

మానిపోయెను, భకిత్హీనులు వచిచ్ నీతిపరులను చుటుట్కొందురు, నాయ్యము చెడిపోవుచునన్ది. 

మతత్యి 9:6 => అయినను పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని చెపిప్, ఆయన పక్షవాయువుగలవాని చూచి నీవు లేచి నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి పొమమ్ని చెపప్గా 
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మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

లూకా 21:16 => తలిదండుర్ల చేతను సహోదరుల చేతను బంధువుల చేతను సేన్హితుల చేతను 

మీరు అపప్గింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు; 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 10:31 => యూదులు ఆయనను కొటట్వలెనని మరల రాళుల్చేత పటుట్కొనగా 

యోహాను 14:3 => నేను వెళి ల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

యోహాను 18:32 => యూదులు ఎవనికిని మరణశిక్ష విధించుటకు మాకు అధికారము లేదని 

అతనితో చెపిప్రి. అందువలన యేసు తాను ఎటిట్ మరణము పొందబోవునో దానిని సూచించి చెపిప్న 

మాట నెరవేరెను. 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

Page  of 1162 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

యాకోబు 2:26 => పార్ణములేని శరీరమేలాగు మృతమో ఆలాగే కిర్యలు లేని విశావ్సమును 

మృతము. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

వచనము 3 

సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, చెరసాలలో వేయించి సంఘమును 

పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:36 => అతడీలాగు చెపిప్ మోకాళూ ల్ని వారందరితో పార్రథ్న చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 
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ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

లూకా 22:41 => ఆ చోటు చేరి ఆయన వారితో మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ పార్రథ్న 

చేయుడని చెపిప్ 

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

లూకా 6:28 => మిముమ్ను శపించువారిని దీవించుడి, మిముమ్ను బాధించువారికొరకు పార్రథ్న 

చేయుడి. 

లూకా 23:34 => యేసు తండీర్, వీరేమి చేయుచునాన్రో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని 

చెపెప్ను. వారు ఆయన వసత్రములు పంచుకొనుటకై చీటుల్వేసిరి. 

రోమీయులకు 12:14 => మిముమ్ను హింసించువారిని దీవించుడి; దీవించుడి గాని శపింపవదుద్. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 
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రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

1 కొరిందీయులకు 11:30 => ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులును రోగులునై యునాన్రు; 

చాలమంది నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:6 => అటుపిమమ్ట ఐదువందలకు ఎకుక్వైన సహోదరులకు ఒకక్ 

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15:18 => అంతేకాదు, కీర్సుత్నందు నిదిర్ంచిన వారును నశించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15:51 => ఇదిగో మీకు ఒక మరమ్ము తెలుపుచునాన్ను; మనమందరము 

నిదిర్ంచము గాని నిమిషములో, ఒక రెపప్పాటున, కడబూర మోర్గగానే మనమందరము మారుప్ 

పొందుదుము.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:10 => మనము మేలుకొనియునన్ను నిదర్పోవుచునన్ను తనతోకూడ 

జీవించు నిమితత్ము ఆయన మనకొరకు మృతిపొందెను. 
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సంఖాయ్కాండము 12:13 => మోషే యెలుగెతిత్ దేవా, దయచేసి యీమెను బాగుచేయుమని 

యెహోవాకు మొఱపెటెట్ను. 

1 రాజులు 13:6 => అపుప్డు రాజు నా చెయియ్ మునుపటివలె బాగగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

సముఖమందు నాకొరకు వేడుకొనుమని ఆ దైవజనుని బతిమాలుకొనగా, దైవజనుడు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనెను గనుక రాజు చెయియ్ మరల బాగై మునుపటివలె ఆయెను. 

నెహెమాయ్ 9:4 => లేవీయులలో యేషూవ బానీ కదీమ్యేలు షెబనాయ్ బునీన్ షేరేబాయ్ బానీ కెనానీ 

అనువారు మెటల్మీద నిలువబడి, యెలుగెతిత్, తమ దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి. 

యోబు 42:10 => మరియు యోబు తన సేన్హితుల నిమితత్ము పార్రథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా అతని 

కేష్మసిథ్తిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియు యోబునకు పూరవ్ము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు 

అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను. 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

సామెతలు 29:10 => నరహంతకులు నిరోద్షులను దేవ్షించుదురు అటిట్వారు యథారథ్వంతుల 

పార్ణము తీయజూతురు. 

యిరిమ్యా 6:10 => విందురని నేనెవరితో మాటలాడెదను? ఎవరికి సాక్షయ్మిచెచ్దను? వారు 

వినుటకు తమ మనసుస్ సిదధ్పరచుకొనరు గనుక వినలేకపోయిరి. ఇదిగో వారు యెహోవా 

వాకయ్మందు సంతోషము లేనివారై దాని తృణీకరింతురు. 

యిరిమ్యా 26:15 => అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా 

మీయొదద్కు ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్ చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ 

పటట్ణముమీదికిని దాని నివాసులమీదికిని నిరపరాధి రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని నిసస్ందేహముగా 

తెలిసికొనుడి. 
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మతత్యి 9:6 => అయినను పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని చెపిప్, ఆయన పక్షవాయువుగలవాని చూచి నీవు లేచి నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి పొమమ్ని చెపప్గా 

మారుక్ 1:40 => ఒక కుషఠ్రోగి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని నీకిషట్మైతే ననున్ 

శుదుధ్నిగా చేయగలవని ఆయనతో చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనగా 

లూకా 6:27 => వినుచునన్ మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, మిముమ్ను 

దేవ్షించువారికి మేలు చేయుడి, 

యోహాను 11:11 => ఆయన యీ మాటలు చెపిప్న తరువాత మన సేన్హితుడైన లాజరు 

నిదిర్ంచుచునాన్డు; అతని మేలుకొలుప వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

యోహాను 14:3 => నేను వెళి ల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

ఎఫెసీయులకు 3:14 => ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి 

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 
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2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

యాకోబు 2:26 => పార్ణములేని శరీరమేలాగు మృతమో ఆలాగే కిర్యలు లేని విశావ్సమును 

మృతము. 

వచనము 4 

కాబటిట్ చెదరిపోయివారు సువారత్ వాకయ్మును పర్కటించుచు సంచారముచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:20 => మరియు నీ సాకిష్యైన సెత్ఫను రకత్ము చిందింపబడినపుప్డు నేను 

కూడ దగగ్ర నిలిచి అందుకు సమమ్తించి అతని చంపినవారి వసత్రములకు కావలియుంటినని చెపిప్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

మతత్యి 10:25 => శిషుయ్డు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన 

చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెలెజ్బూలని వారు పేరుపెటిట్ యుండినయెడల ఆయన 

యింటివారికి మరి నిశచ్యముగా ఆ పేరు పెటుట్దురు గదా. 

మతత్యి 10:26 => కాబటిట్ మీరు వారికి భయపడకుడి, మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు, 

రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 
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మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:38 => సీనాయి పరవ్తముమీద తనతో మాటలాడిన దేవదూతతోను మన 

పితరులతోను అరణయ్ములోని సంఘమందు ఉండి మనకిచుచ్టకు జీవవాకయ్ములను 

తీసికొనినవాడితడే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:22 => వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ 

సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ వరకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:4 => కాబటిట్ చెదరిపోయివారు సువారత్ వాకయ్మును పర్కటించుచు 

సంచారముచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

మతత్యి 5:13 => మీరు లోకమునకు ఉపప్యి యునాన్రు. ఉపుప్ నిసాస్రమైతే అది దేనివలన 

సారము పొందును? అది బయట పారవేయబడి మనుషుయ్లచేత తొర్కక్బడుటకే గాని మరి దేనికిని 

పనికిరాదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:12 => సహోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువారత్ మరి యెకుక్వగా 

పర్బలమగుటకే సమకూడెనని మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 4:39 => నేను చేసినవనిన్యు నాతో చెపెప్నని సాక్షయ్మిచిచ్న సతరీయొకక్ మాటనుబటిట్ ఆ 

ఊరిలోని సమరయులలో అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి. 

యోహాను 4:40 => ఆ సమరయులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, తమయొదద్ ఉండుమని ఆయనను 

వేడుకొనిరి గనుక ఆయన అకక్డ రెండు దినములుండెను. 
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యోహాను 4:41 => ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకను అనేకులు నమిమ్ ఆ సతరీని చూచి ఇకమీదట 

నీవు చెపిప్న మాటనుబటిట్ కాక 

యోహాను 4:42 => మామటుట్కు మేము విని, యీయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలిసికొని 

నముమ్చునాన్మనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:20 => ఈ జీవమునుగూరిచ్న మాటలనిన్యు పర్జలతో చెపుప్డని వారితో 

అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 10:28 => గనుక ఫరో నా యెదుటనుండి పొముమ్ భదర్ము సుమీ; నా ముఖము 

ఇకను చూడవదుద్, నీవు నా ముఖమును చూచు దినమున మరణమవుదువని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 10:29 => అందుకు మోషే నీవనన్ది సరి, నేనికను నీ ముఖము చూడననెను. 

నెహెమాయ్ 6:3 => అందుకు నేను నేను చేయుపని గొపప్ది, దాని విడిచి మీయొదద్కు వచుచ్టకై నేను 

దానినెందుకు ఆపవలెను? నేను రాలేనని చెపుప్టకు దూతలను పంపితిని. 

దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 
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దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 

హెబీర్యులకు 11:27 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడు అదృశుయ్డైనవానిని చూచుచునన్టుట్ 

సిథ్రబుదిధ్గలవాడై, రాజాగర్హమునకు భయపడక ఐగుపుత్ను విడిచిపోయెను. 

నెహెమాయ్ 6:11 => నేను నావంటి వాడు పారిపోవచుచ్నా? ఇంతవాడనైన నేను నా పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకైనను గరాభ్లయమున పర్వేశింపవచుచ్నా? నేను అందులో పర్వేశింపనంటిని. 

హోషేయ 2:23 => నేను దానిని భూమియందు నాకొరకై వితుత్దును; జాలి నొందని దానియందు 

నేను జాలి చేసికొందును; నా జనము కానివారితో మీరే నా జనమని నేను చెపప్గా వారు నీవే మా 

దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 10:5 => యేసు ఆ పండెర్ండుమందిని పంపుచు, వారిని చూచి వారికాజాఞ్పించినదేమనగా 

మీరు అనయ్జనుల దారిలోనికి వెళల్కుడి, సమరయుల యే పటట్ణములోనైనను పర్వేశింపకుడి గాని 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

Page  of 1172 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

యోహాను 16:32 => యిదిగో మీలో పర్తివాడును ఎవని యింటికి వాడు చెదరిపోయి ననున్ 

ఒంటరిగా విడిచిపెటుట్ గడియ వచుచ్చునన్ది, వచేచ్యునన్ది; అయితే తండిర్ నాతో ఉనాన్డు గనుక నేను 

ఒంటరిగా లేను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళి ల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

హెబీర్యులకు 10:32 => అయితే మీరు వెలిగింపబడిన మీదట, శర్మలతో కూడిన గొపప్ పోరాటము 

సహించిన పూరవ్పు దినములు జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుడి. 

యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వచనము 5 

అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళి ల్ కీర్సుత్ను వారికి పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:5 => ఆ కాలమున ఆకాశము కిర్ందనుండు పర్తి జనములోనుండి వచిచ్న 

భకిత్గల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

లూకా 2:25 => యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 
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ఆదికాండము 23:2 => శారా కనాను దేశమందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్లో మృతిబొందెను; 

అపుప్డు అబార్హాము శారా నిమితత్ము అంగలారుచ్టకును ఆమెనుగూరిచ్ యేడుచ్టకును వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 50:10 => యెరాద్నునకు అవతలనునన్ ఆఠదు కళల్మునొదద్కు చేరి అకక్డ బహు 

ఘోరముగా అంగలారిచ్రి. అతడు తన తండిర్నిగూరిచ్ యేడు దినములు దుఃఖము సలిపెను. 

ఆదికాండము 50:11 => ఆ దేశమందు నివసించిన కనానీయులు ఆఠదు కళల్ము నొదద్ ఆ దుఃఖము 

సలుపుట చూచి ఐగుపీత్యులకు ఇది మికక్టమైన దుఃఖమని చెపుప్కొనిరి గనుక దానికి ఆబేల  

మిసార్యిము అను పేరు పెటట్బడెను, అది యొరాద్నునకు అవతల నునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 20:29 => అహరోను చనిపోయెనని సరవ్సమాజము గర్హించినపుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల కుటుంబికులందరును అహరోనుకొరకు ముపప్ది దినములు దుఃఖము సలిపిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:8 => ఇశార్యేలీయులు మోయాబు మైదానములలో మోషేనుబటిట్ 

ముపప్ది దినములు దుఃఖము సలుపగా మోషేనుగూరిచ్న దుఃఖము సలిపిన దినములు 

సమాపత్మాయెను. 

1 సమూయేలు 28:3 => సమూయేలు మృతిబొందగా ఇశార్యేలీయులు అతని గురించి విలాపము 

చేసి రామా అను అతని పటట్ణములో అతని పాతిపెటిట్యుండిరి. మరియు సౌలు కరణ్పిశాచము 

గలవారిని చిలల్ంగివారిని దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ యుండెను. 

2 సమూయేలు 3:31 => దావీదుమీ బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని అబేన్రు శవమునకు 

ముందు నడుచుచు పర్లాపము చేయుడని యోవాబునకును అతనితోనునన్ వారికందరికిని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:33 => హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా జనులు దావీదు 

సంతతివారి శమ్శానభూమియందు కటట్బడిన పైసాథ్నమునందు అతని పాతిపెటిట్రి. అతడు 

మరణమొందినపుప్డు యూదావారందరును యెరూషలేము కాపురసుథ్లందరును అతనికి 

ఉతత్రకిర్యలను ఘనముగా జరిగించిరి. అతని కుమారుడైన మనషే ష్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:25 => యిరీమ్యాయు యోషీయానుగూరిచ్ పర్లాపవాకయ్ము చేసెను, 

గాయకులందరును గాయకురాండర్ందరును తమ పర్లాపవాకయ్ములలో అతనిగూరిచ్ పలికిరి; 
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నేటివరకు యోషీయానుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులలో ఆలాగు చేయుట వాడుక ఆయెను . 

పర్లాపవాకయ్ములలో అటిట్వి వార్యబడియునన్వి. 

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 22:10 => చనిపోయినవానిగూరిచ్ యేడవవదుద్, వానిగూరిచ్ అంగలారచ్వదుద్; 

వెళి ల్పోవుచునన్వానిగూరిచ్ బహు రోదనము చేయుడి. వాడు ఇకను తిరిగిరాడు, తన జనమ్భూమిని 

చూడడు. 

యిరిమ్యా 22:18 => కావున యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీమను యూదా రాజునుగూరిచ్ 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జనులు అయోయ్ నా సహోదరుడా, అయోయ్ సహోదరీ, అని 

అతనిగూరిచ్ అంగలారచ్రు; అయోయ్ నా యేలినవాడా, అయోయ్, శోభావంతుడా; అని అతనికొరకు 

అంగలారచ్రు.  

యోహాను 11:31 => గనుక యింటిలో మరియతో కూడ నుండి ఆమెను ఓదారుచ్చుండిన 

యూదులు మరియ తవ్రగా లేచి వెళుల్ట చూచి, ఆమె సమాధియొదద్ ఏడుచ్టకు అకక్డికి 

వెళుల్చునన్దనుకొని ఆమె వెంట వెళి ల్రి. 

యోహాను 11:32 => అంతట మరియ యేసు ఉనన్ చోటికి వచిచ్, ఆయనను చూచి, ఆయన 

పాదములమీద పడి పర్భువా, నీవికక్డ ఉండినయెడల నా సహోదరుడు చావకుండుననెను. 

యోహాను 11:33 => ఆమె ఏడుచ్టయు, ఆమెతో కూడ వచిచ్న యూదులు ఏడుచ్టయు యేసు చూచి 

కలవరపడి ఆతమ్లో మూలుగుచు అతనినెకక్డ నుంచితిరని అడుగగా, 

యోహాను 11:34 => వారు పర్భువా, వచిచ్ చూడుమని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 11:35 => యేసు కనీన్ళుల్ విడిచెను. 
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ఆదికాండము 50:9 => మరియు రథములును రౌతులును అతనితో వెళి ల్నందున ఆ సమూహము 

బహు విసాత్రమాయెను. 

లేవీయకాండము 10:4 => అహరోను మౌనముగానుండగా మోషే అహరోను పిన తండిర్యైన 

ఉజీజ్యేలు కుమారులైన మీషాయేలును ఎలాస్ఫానును పిలిపించి మీరు సమీపించి పరిశుదధ్సథ్లము 

నెదుటనుండి పాళెము వెలుపలికి మీ సహోదరుల శవములను మోసికొనిపోవుడని వారితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 25:1 => సమూయేలు మృతినొందగా ఇశార్యేలీయులందరు కూడుకొని అతడు 

చనిపోయెనని పర్లాపించుచు, రామాలోనునన్ అతని ఇంటి నివేశనములో అతని సమాధిచేసిన 

తరువాత దావీదు లేచి పారాను అరణయ్మునకు వెళెళ్ను. 

1 రాజులు 13:30 => అతడు తన సమాధిలో ఆ శవమును పెటట్గా జనులు కటకటా నా 

సహోదరుడా అని యేడిచ్రి. 

2 రాజులు 2:12 => ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును 

రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఎలీషా తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను. 

2 రాజులు 13:20 => తరువాత ఎలీషా మృతిపొందగా వారు అతనిని సమాధిలో ఉంచిరి. ఒక 

సంవతస్రము గడచిన తరువాత మోయాబీయుల సైనయ్ము దేశముమీదికి వచిచ్నపుప్డు 

మతత్యి 14:12 => అంతట యోహాను శిషుయ్లు వచిచ్ శవమును ఎతిత్కొనిపోయి పాతిపెటిట్ 

యేసునొదద్కు వచిచ్ తెలియజేసిరి. 

మారుక్ 6:29 => యోహాను శిషుయ్లు ఈ సంగతి విని, వచిచ్ శవమును ఎతిత్కొనిపోయి సమాధిలో 

ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:12 => అంతట ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న భకిత్పరుడును, అకక్డ 

కాపురమునన్ యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నిలిచి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

వచనము 6 

జనసమూహములు విని ఫిలిపుప్ చేసిన సూచక కిర్యలను చూచినందున అతడు చెపిప్న 

మాటలయందు ఏక మనసుస్తో లక్షయ్ముంచగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:7 => అతనితో పర్యాణము చేసిన మనుషుయ్లు ఆ సవ్రము వినిరిగాని 

యెవనిని చూడక మౌనులై నిలువబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:8 => సౌలు నేలమీదనుండి లేచి కనున్లు తెరచినను ఏమియు 

చూడలేకపోయెను గనుక వారతని చెయియ్ పటుట్కొని దమసుక్లోనికి నడిపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:9 => అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు 

పుచుచ్కొనకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:12 => అతడు అననీయ అనునొక మనుషుయ్డు లోపలికి వచిచ్, తాను 

దృషిట్పొందునటుల్ తలమీద చేతులుంచుట చూచియునాన్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

1 కొరిందీయులకు 15:9 => ఏలయనగా నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వవాడను దేవుని 

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

ఆదికాండము 49:27 => బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని 

అసత్మయమందు దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 
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లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:3 => వారిని బలాతాక్రముగా పటుట్కొని, సాయంకాలమైనందున 

మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 
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1 కొరిందీయులకు 9:15 => నేనైతే వీటిలో దేనినైనను వినియోగించుకొనలేదు; మీరు నాయెడల 

యీలాగున జరుపవలెనని ఈ సంగతులు వార్యను లేదు. ఎవడైనను నా అతిశయమును నిరరథ్కము 

చేయుటకంటె నాకు మరణమే మేలు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

వచనము 7 

అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును 

కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:4 => ఆ పటట్ణపు జనసమూహములో భేదములు పుటట్గా కొందరు 

యూదుల పక్షముగాను కొందరు అపొసత్లుల పక్షముగాను ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:5 => మరియు అనయ్జనులును యూదులును తమ అధికారులతో కలిసి 

వారిమీద పడి వారిని అవమానపరచి రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని యుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:7 => లుసత్రలో బలహీన పాదములుగల యొకడుండెను.  

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

మతత్యి 9:38 => గనుక తన కోతకు పనివారిని పంపుమని కోత యజమానుని వేడుకొనుడని తన 

శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:20 => వారు బయలుదేరి వాకయ్మంతట పర్కటించిరి . పర్భువు వారికి 

సహకారుడైయుండి , వెనువెంట జరుగుచు వచిచ్న సూచక కిర్యలవలన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచుచుండెను. ఆమేన . 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళి ల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:7 => లుసత్రలో బలహీన పాదములుగల యొకడుండెను.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:12 => సహోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువారత్ మరి యెకుక్వగా 

పర్బలమగుటకే సమకూడెనని మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. 

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 

వచనము 8 

అందుకు ఆ పటట్ణములో మిగుల సంతోషము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:15 => వీరు వచిచ్ వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందవలెనని వారికొరకు పార్రథ్న 

చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40 => అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు 

వచుచ్వరకు అతడు పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

మతత్యి 10:5 => యేసు ఆ పండెర్ండుమందిని పంపుచు, వారిని చూచి వారికాజాఞ్పించినదేమనగా 

మీరు అనయ్జనుల దారిలోనికి వెళల్కుడి, సమరయుల యే పటట్ణములోనైనను పర్వేశింపకుడి గాని 

మతత్యి 10:6 => ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:36 => వారు తోర్వలో వెళుల్చుండగా నీళుల్నన్ యొక చోటికి వచిచ్నపుప్డు 

నపుంసకుడు ఇదిగో నీళుల్; నాకు బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 
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యోహాను 4:25 => ఆ సతరీ ఆయనతో కీర్సత్నబడిన మెసీస్య వచుచ్నని నేనెరుగుదును; ఆయన 

వచిచ్నపుప్డు మాకు సమసత్మును తెలియజేయునని చెపప్గా 

యోహాను 4:26 => యేసు నీతో మాటలాడుచునన్ నేనే ఆయననని ఆమెతో చెపెప్ను.  

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 2:2 => నేను, యేసుకీర్సుత్ను అనగా, సిలువవేయబడిన యేసుకీర్సుత్ను తపప్, 

మరిదేనిని మీమధయ్ నెరుగకుందునని నిశచ్యించుకొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 3:11 => వేయబడినది తపప్, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ 

పునాది యేసు కీర్సేత్. 

1 రాజులు 16:24 => అతడు షెమెరునొదద్ షోమోర్ను కొండను నాలుగు మణుగుల వెండికి 

కొనుకొక్ని ఆ కొండమీద పటట్ణమొకటి కటిట్ంచి, ఆ కొండ యజమానుడైన షెమెరు అనునతని 

పేరునుబటిట్ తాను కటిట్ంచిన పటట్ణమునకు షోమోర్ను1 అను పేరు పెటెట్ను. 

యిరిమ్యా 31:6 => ఎఫార్యిము పరవ్తములమీద కావలివారు కేకవేసి సీయోనునకు మన దేవుడైన 

యెహోవా యొదద్కు పోవుదము రండని చెపుప్ దినము నిరణ్యమాయెను. 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

యోహాను 4:30 => వారు ఊరిలోనుండి బయలుదేరి ఆయనయొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  

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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వచనము 9 

సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, తానెవడో యొక గొపప్వాడని 

చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:44 => మరుసటి విశార్ంతిదినమున దాదాపుగా ఆ పటట్ణమంతయు 

దేవుని వాకయ్ము వినుటకు కూడివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 20:16 => ఈ పర్కారమే కడపటివారు మొదటివారగుదురు, మొదటివారు 

కడపటివారగుదురు. 

యోహాను 4:41 => ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకను అనేకులు నమిమ్ ఆ సతరీని చూచి ఇకమీదట 

నీవు చెపిప్న మాటనుబటిట్ కాక 

యోహాను 4:42 => మామటుట్కు మేము విని, యీయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలిసికొని 

నముమ్చునాన్మనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:8 => సెత్ఫను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై పర్జలమధయ్ 

మహతాక్రయ్ములను గొపప్ సూచక కిర్యలను చేయుచుండెను. 

వచనము 10 

కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని 

చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

Page  of 1187 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:16 => మరియు యెరూషలేము చుటుట్నుండు పటట్ణముల జనులు 

రోగులను అపవితార్తమ్లచేత పీడింపబడిన వారిని మోసికొని కూడివచిచ్రి. వారందరు సవ్సథ్త పొందిరి. 

మతత్యి 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 

మారుక్ 9:26 => అపుప్డు అది కేకవేసి, వానినెంతో విలవిల లాడించి వదలిపోయెను. అంతట వాడు 

చచిచ్నవానివలె ఉండెను గనుక అనేకులు వాడు చనిపోయెననిరి. 

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 10:17 => ఆ డెబబ్దిమంది శిషుయ్లు సంతోషముతో తిరిగివచిచ్ పర్భువా, దయయ్ములు కూడ 

నీ నామమువలన మాకు లోబడుచునన్వని చెపప్గా 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:33 => అకక్డ పక్షవాయువు కలిగి యెనిమిది ఏండల్నుండి మంచము 

పటిట్యుండిన ఐనెయ అను ఒక మనుషుయ్ని చూచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34 => పేతురు ఐనెయా, యేసుకీర్సుత్ నినున్ సవ్సథ్పరచుచునాన్డు, నీవు 

లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెపప్గా 
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మారుక్ 2:3 => కొందరు పక్షవాయువుగల ఒక మనుషుయ్ని నలుగురిచేత మోయించుకొని 

ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

మారుక్ 2:4 => చాలమంది కూడియునన్ందున వారాయనయొదద్కు చేరలేక, ఆయన యునన్చోటికి 

పైగా ఇంటి కపుప్ విపిప్, సందుచేసి పక్షవాయువు గలవానిని పరుపుతోనే దింపిరి. 

మారుక్ 2:5 => యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని 

పక్షవాయువు గలవానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 2:6 => శాసు త్ర్లలో కొందరు అకక్డ కూరుచ్ండియుండిరి. 

మారుక్ 2:7 => వారు ఇతడు ఇటెల్ందుకు చెపుప్చునాన్డు? దేవదూషణ చేయుచునాన్డు గదా; 

దేవుడొకక్డే తపప్ పాపమును క్షమింపగలవాడెవడని తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనిరి. 

మారుక్ 2:8 => వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో 

తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

మారుక్ 2:9 => ఈ పక్షవాయువు గలవానితో నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని చెపుప్ట 

సులభమా? నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని నడువుమని చెపుప్ట సులభమా? 

మారుక్ 2:10 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెనని వారితో చెపిప్ 

మారుక్ 2:11 => పక్షవాయువు గలవానిని చూచి నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని యింటికి పొమమ్ని నీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7 => వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును 

చీలమండలును బలము పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:8 => అతడు పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడై యెనన్డును నడువలేక 

కూరుచ్ండియుండువాడు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9 => అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరిచూచి, 

సవ్సథ్త పొందుటకు అతనికి విశావ్సముండెనని గర్హించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:10 => నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువుమని, బిగగ్రగా చెపిప్నపుప్డు 

అతడు గంతులువేసి నడువసాగెను. 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

యెహోషువ 9:9 => వారు నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ నీ దాసులమైన మేము 

బహుదూరమునుండి వచిచ్తివిు; ఏలయనగా ఆయన కీరిత్ని ఆయన ఐగుపుత్లో చేసిన సమసత్మును 

యొరాద్నుకు అదద్రినునన్ 

మతత్యి 8:6 => పర్భువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో 

పడియునాన్డని చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళి ల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:13 => అపుప్డు సీమోను కూడ నమిమ్ బాపిత్సమ్ముపొంది ఫిలిపుప్ను 

ఎడబాయకుండి, సూచక కిర్యలును గొపప్ అదుభ్తములును జరుగుట చూచి విభార్ంతినొందెను. 

వచనము 11 

అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:52 => అయితే శిషుయ్లు ఆనందభరితులై పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారైరి. 

కీరత్నలు 96:10 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు లోకము కదలకుండ సిథ్రపరచబడియునన్ది 

నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన జనములను పరిపాలన చేయును. ఈ వారత్ను అనయ్జనులలో పర్కటించుడి  

కీరత్నలు 96:11 => యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు ఆకాశము సంతోషించునుగాక భూమి 

ఆనందించును గాక సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించునుగాక.  

కీరత్నలు 96:12 => పొలమును దానియందుగల సరవ్మును యెహోవా సనిన్ధిని పర్హరిష్ంచునుగాక. 

వనవృక్షములనిన్యు ఉతాస్హధవ్ని చేయునుగాక.  

కీరత్నలు 98:2 => యెహోవా తన రక్షణను వెలల్డిచేసియునాన్డు అనయ్జనులయెదుట తన నీతిని 

బయలుపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 98:3 => ఇశార్యేలు సంతతికి తాను చూపిన కృపా విశావ్సయ్తలను ఆయన జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

కీరత్నలు 98:4 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవానుబటిట్ ఉతస్హించుడి ఆరాభ్టముతో 

సంతోషగానము చేయుడి కీరత్నలు పాడుడి. 

కీరత్నలు 98:5 => సితారా సవ్రముతో యెహోవాకు సోత్తర్గీతములు పాడుడి సితారా తీసికొని సంగీత 

సవ్రముతో గానము చేయుడి. 

కీరత్నలు 98:6 => బూరలతోను కొముమ్ల నాదముతోను రాజైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషధవ్ని 

చేయుడి. 

Page  of 1191 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెషయా 35:1 => అరణయ్మును ఎండిన భూమియు సంతోషించును అడవి ఉలల్సించి కసూత్రి 

పుషప్మువలె పూయును  

యెషయా 35:2 => అది బహుగా పూయుచు ఉలల్సించును ఉలల్సించి సంగీతములు పాడును 

లెబానోను సౌందరయ్ము దానికి కలుగును కరెమ్లు షారోనులకునన్ సొగసు దానికుండును అవి 

యెహోవా మహిమను మన దేవుని తేజసుస్ను చూచును.  

యెషయా 42:10 => సముదర్పర్యాణము చేయువారలారా, సముదర్ములోని సమసత్మా, 

దీవ్పములారా, దీవ్ప నివాసులారా, యెహోవాకు కొర్తత్ గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి 

ఆయనను సుత్తించుడి.  

యెషయా 42:11 => అరణయ్మును దాని పురములును కేదారు నివాస గార్మములును బిగగ్రగా 

పాడవలెను సెల నివాసులు సంతోషించుదురు గాక పరవ్తముల శిఖరములనుండి వారు కేకలు 

వేయుదురు గాక. 

యెషయా 42:12 => పర్భావముగలవాడని మనుషుయ్లు యెహోవాను కొనియాడుదురు గాక 

దీవ్పములలో ఆయన సోత్తర్ము పర్చురము చేయుదురు గాక 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 

రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 
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రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

యెషయా 9:3 => నీవు జనమును విసత్రింపజేయుచునాన్వు వారి సంతోషమును వృదిధ్పరచుచునాన్వు 

కోతకాలమున మనుషుయ్లు సంతోషించునటుల్ దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనువారు సంతోషించునటుల్ 

వారు నీ సనిన్ధిని సంతోషించుచునాన్రు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:29 => నాయెడల మీ ఉపచరయ్లో ఉనన్ కొదువను తీరుచ్టకై అతడు తన 

పార్ణమునైనను లక్షయ్పెటట్క కీర్సుత్యొకక్ పని నిమితత్ము చావునకు సిదధ్మైయుండెను  

వచనము 12 

అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ నామమును గూరిచ్యు సువారత్ 

పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

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 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18 => ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు 

వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని 

ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18 => విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని 

తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:20 => ఇంత పర్భావముతో పర్భువు వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జు ఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 7:22 => ఐగుపుత్ శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అటుల్ చేయగా 

యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు మోషే అహరోనుల మాట 

వినకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 8:18 => శకునగాండుర్కూడ పేలను పుటిట్ంచవలెనని తమ మంతర్ములచేత అటుల్ 

చేసిరి గాని అది వారివలన కాకపోయెను. పేలు మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను ఉండగా 

నిరగ్మకాండము 8:19 => శకునగాండుర్ ఇది దైవశకిత్ అని ఫరోతో చెపిప్రి. అయితే యెహోవా 

చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారిమాట వినకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 9:11 => ఆ దదుద్రులవలన శకునగాండుర్ మోషేయెదుట నిలువలేకపోయిరి ఆ 

దదుద్రులు శకునగాండర్కును ఐగుపీత్యులందరికిని పుటెట్ను. 

లేవీయకాండము 20:6 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు 

వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

Page  of 1194 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10 => తన కుమారునైనను తన కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము 

దాటించువానినైనను, శకునము చెపుప్ సోదెగానినైనను, మేఘ శకునములనుగాని సరప్ 

శకునములనుగాని చెపుప్వానినైనను, చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను, ఇందర్జాలకునినైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:11 => కరణ్పిశాచి నడుగువానినైనను, దయయ్ములయొదద్ విచారణ 

చేయువానినైనను మీ మధయ్ ఉండనియయ్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:12 => వీటిని చేయు పర్తివాడును యెహోవాకు హేయుడు. ఆ 

హేయములైన వాటినిబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి ఆ జనములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

2 తిమోతి 3:9 => అయినను వారి అవివేకమేలాగు తేటపడెనో ఆలాగే వీరిది కూడ అందరికి 

తేటపడును గనుక వీరు ఇకముందుకు సాగరు. 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:36 => ఈ దినములకు మునుపు థూదా లేచి తానొక గొపప్వాడనని 

చెపుప్కొనెను; ఇంచుమించు ననూన్రుమంది మనుషుయ్లు వానితో కలిసికొనిరి, వాడు చంపబడెను, 

వానికి లోబడిన వారందరును చెదరి వయ్రుథ్లైరి. 

యోహాను 7:18 => తనంతట తానే బోధించువాడు సవ్కీయ మహిమను వెదకును గాని తనున్ 

పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సతయ్వంతుడు, ఆయనయందు ఏ దురీన్తియు లేదు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 7:12 => వారిలో పర్తివాడును తన కఱఱ్ను పడవేసినపుప్డు అది సరప్మాయెనుగాని 

అహరోను కఱఱ్ వారి కఱఱ్లను మింగివేయగా 

నిరగ్మకాండము 22:18 => శకునము చెపుప్దానిని బర్దుకనియయ్కూడదు. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => ఈ పర్కారము యెహోవా ఆజఞ్ గైకొనక ఆయన దృషిట్ యెదుట 

దోర్హము చేసినందుకును , యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక క రణ్పిశాచములయొదద్ 

విచారణచేయుదానిని వెదకినందుకును సౌలు హతమాయెను. 

సామెతలు 22:12 => యెహోవా చూపులు జాఞ్నము గలవానిని కాపాడును. విశావ్సఘాతకుల 

మాటలు ఆయన వయ్రథ్ము చేయును. 

మతత్యి 24:5 => అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే కీర్సుత్నని చెపిప్ పలువురిని మోసపరచెదరు. 
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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 8:19 => వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

వచనము 13 

అపుప్డు సీమోను కూడ నమిమ్ బాపిత్సమ్ముపొంది ఫిలిపుప్ను ఎడబాయకుండి, సూచక కిర్యలును గొపప్ 

అదుభ్తములును జరుగుట చూచి విభార్ంతినొందెను. 
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2 కొరిందీయులకు 11:19 => మీరు వివేకులైయుండి సంతోషముతో అవివేకులను 

సహించుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

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. 

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 

గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యోనా 3:5 => నీనెవె పటట్ణపువారు దేవునియందు విశావ్సముంచి ఉపవాసదినము చాటించి, 

ఘనులేమి అలుప్లేమి అందరును గోనెపటట్ కటుట్కొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱిఱ్తనముగాను 

ఉనాన్డు; గాని యూదులకేమి, గీర్సు దేశసుథ్లకేమి, పిలువబడినవారికే కీర్సుత్ దేవుని శకిత్యును దేవుని 

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 
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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. 

నాయ్యాధిపతులు 18:5 => అపుప్డు వారు మేము చేయబోవు పని శుభమగునో కాదో మేము 

తెలిసికొనునటుల్ దయచేసి దేవునియొదద్ విచారించుమని అతనితో అనగా 

యిరిమ్యా 42:1 => అంతలో సేనాధిపతులందరును కారేహ కుమారుడైన యోహానానును 

హోషేయా కుమారుడైన యెజనాయ్యును, అలుప్లేమి ఘనులేమి పర్జలందరును పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యాయొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఈలాగు మనవిచేసిరి 

మతత్యి 24:5 => అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే కీర్సుత్నని చెపిప్ పలువురిని మోసపరచెదరు. 

లూకా 21:8 => ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే 

ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెపుప్దురు; మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:11 => జనసమూహములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ 

భాషలో --దేవతలు మనుషయ్రూపము తాలిచ్ మనయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్రని కేకలువేసి, 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

హెబీర్యులకు 8:11 => వారిలో ఎవడును పర్భువును తెలిసికొనుడని తన పటట్ణసుథ్నికైనను తన 

సహోదరునికైనను ఉపదేశము చేయడు వారిలో చినన్లు మొదలుకొని పెదద్ల వరకు అందరును ననున్ 

తెలిసికొందురు. 

వచనము 14 

సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును 

యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 
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యెషయా 8:19 => వారు మిముమ్ను చూచి కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును కిచకిచలాడి గొణుగు 

మంతర్జు ఞ్లయొదద్కును వెళి ల్ విచారించుడని చెపుప్నపుప్డు జనులు తమ దేవుని యొదద్నే 

విచారింపవదాద్? సజీవుల పక్షముగా చచిచ్న వారియొదద్కు వెళల్దగునా? 

యెషయా 44:25 => నేనే పర్గలుభ్ల పర్వచనములను వయ్రథ్ము చేయువాడను సోదెకాండర్ను 

వెఱిఱ్వారినిగా చేయువాడను జాఞ్నులను వెనుకకు తిర్పిప్ వారి విదయ్ను అవిదయ్గా చేయువాడను నేనే.  

యెషయా 47:9 => ఒకక్ దినములోగా ఒకక్ నిమిషముననే పుతర్శోకమును వైధవయ్మును ఈ 

రెండును నీకు సంభవించును. నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అతయ్ధికమైన కరణ్పిశాచ 

తంతర్ములను నీవు ఆధారముగా చేసికొనినను ఆ యపాయములు నీమీదికి సంపూరిత్గా వచుచ్ను.  

యెషయా 47:10 => నీ చెడుతనమును నీవు ఆధారము చేసికొని యెవడును ననున్ చూడడని 

అనుకొంటివి నేనునాన్ను నేను తపప్ మరి ఎవరును లేరని నీవనుకొనునటుల్గా నీ విదయ్యు నీ 

జాఞ్నమును నినున్ చెరిపివేసెను.  

యెషయా 47:11 => కీడు నీమీదికి వచుచ్ను నీవు మంతిర్ంచి దాని పోగొటట్జాలవు ఆ కీడు నీమీద 

పడును దానిని నీవు నివారించలేవు నీకు తెలియని నాశనము నీమీదికి ఆకసిమ్కముగా వచుచ్ను.  

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  

యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

లేవీయకాండము 19:31 => కరణ్పిశాచి గలవారిదగగ్రకు పోకూడదు, సోదెగాండర్ను వెదకి వారివలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
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యిరిమ్యా 27:9 => కాబటిట్ మీ పర్వకత్లేమి సోదెగాండేర్మి కలలు కనువారేమి కాలజాఞ్నులేమి 

మంతర్జు ఞ్లేమి మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో పలుకునపుడు మీరు వారిని 

లక్షయ్పెటట్కుడి. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 18:23 => దీపపు వెలుగు నీలో ఇకను పర్కాశింపనే పర్కాశింపదు, పెండిల్కుమారుని 

సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును నీలో ఇక ఎనన్డును వినబడవు అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

వచనము 15 

వీరు వచిచ్ వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందవలెనని వారికొరకు పార్రథ్న చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:36 => వారు తోర్వలో వెళుల్చుండగా నీళుల్నన్ యొక చోటికి వచిచ్నపుప్డు 

నపుంసకుడు ఇదిగో నీళుల్; నాకు బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:38 => అంతట ఫిలిపుప్ అతనికి బాపిత్సమ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:32 => అతనికిని అతని ఇంటనునన్ వారికందరికిని దేవుని వాకయ్ము 

బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:33 => రాతిర్ ఆ గడియలోనే అతడు వారిని తీసికొనివచిచ్, వారి 

గాయములు కడిగెను; వెంటనే అతడును అతని ఇంటివారందరును బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, 

దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళి ల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

1 పేతురు 3:21 => దానికి సాదృశయ్మైన బాపిత్సమ్ము ఇపుప్డు మిముమ్ను రకిష్ంచుచునన్ది; అదేదనగా 

శరీర మాలినయ్ము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుకీర్సుత్ పునరుతాథ్న మూలముగా దేవుని విషయము 

నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్నిచుచ్ పర్తుయ్తత్రమే. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:3 => ఆయన శర్మపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు 

వారికగపడుచు, దేవుని రాజయ్ విషయములనుగూరిచ్ బోధించుచు, అనేక పర్మాణములను చూపి వారికి 

తనున్తాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:25 => ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను 

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

లూకా 9:2 => దేవుని రాజయ్మును పర్కటించుటకును రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును వారినంపెను. 

లూకా 9:60 => అందుకాయన మృతులు తమ మృతులను పాతిపెటుట్కొననిముమ్; నీవు వెళి ల్ దేవుని 

రాజయ్మును పర్కటించుమని వానితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

1 కొరిందీయులకు 11:11 => అయితే పర్భువునందు సతరీకి వేరుగా పురుషుడు లేడు పురుషునికి 

వేరుగా సతరీలేదు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

యోహాను 4:41 => ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకను అనేకులు నమిమ్ ఆ సతరీని చూచి ఇకమీదట 

నీవు చెపిప్న మాటనుబటిట్ కాక 

Page  of 1203 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:47 => అందుకు పేతురు మనవలె పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిన వీరు 

బాపిత్సమ్ము పొందకుండ ఎవడైనను నీళళ్కు ఆటంకము చేయగలడా అని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8 => ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన 

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:5 => వారు ఆ మాటలు విని పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 16 

అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, వారు పర్భువైన యేసు నామమున 

బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

కీరత్నలు 78:35 => దేవుడు తమకు ఆశర్యదురగ్మనియు మహోనన్తుడైన దేవుడు తమకు 

విమోచకుడనియు వారు జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 

కీరత్నలు 78:36 => అయినను వారి హృదయము ఆయనయెడల సిథ్రముగా నుండలేదు ఆయన 

నిబంధనను వారు నమమ్కముగా గైకొనలేదు 

కీరత్నలు 78:37 => నోటి మాటతో వారు ఆయనను ముఖసుత్తి చేసిరి తమ నాలుకలతో 

ఆయనయొదద్ బొంకిరి. 

కీరత్నలు 106:12 => అపుప్డు వారు ఆయన మాటలు నమిమ్రి ఆయన కీరిత్ గానము చేసిరి. 
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కీరత్నలు 106:13 => అయినను వారు ఆయన కారయ్ములను వెంటనే మరచిపోయిరి ఆయన 

ఆలోచనకొరకు కనిపెటుట్కొనకపోయిరి. 

లూకా 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 

యోహాను 2:23 => ఆయన పసాక్ (పండుగ) సమయమున యెరూషలేములో ఉండగా, ఆ 

పండుగలో అనేకులు ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి ఆయన నామమందు విశావ్సముంచిరి. 

యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

యోహాను 8:30 => ఆయన యీ సంగతులు మాటలాడుచుండగా అనేకులాయనయందు 

విశావ్సముంచిరి. 

యోహాను 8:31 => కాబటిట్ యేసు, తనను నమిమ్న యూదులతో మీరు నా వాకయ్మందు 

నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిషుయ్లైయుండి సతయ్మును గర్హించెదరు; 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10 => శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు 

కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:44 => మరుసటి విశార్ంతిదినమున దాదాపుగా ఆ పటట్ణమంతయు 

దేవుని వాకయ్ము వినుటకు కూడివచెచ్ను. 

హబకూక్కు 1:5 => అనయ్జనులలో జరుగునది చూడుడి , ఆలోచించుడి , కేవలము 

విసమ్యమునొందుడి. మీ దినములలో నేనొక కారయ్ము జరిగింతును, ఆలాగు జరుగునని యొకడు 

మీకు తెలిపినను మీరతని నమమ్కయుందురు. 

యోహాను 5:20 => తండిర్, కుమారుని పేర్మించుచు, తాను చేయువాటినెలల్ను ఆయనకు 

అగపరచుచునాన్డని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. మరియు మీరు ఆశచ్రయ్పడునటుల్ వీటికంటె 

గొపప్ కారయ్ములను ఆయనకు అగపరచును. 

యోహాను 7:21 => యేసు వారిని చూచి నేను ఒక కారయ్ము చేసితిని; అందుకు మీరందరు 

ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 
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నిరగ్మకాండము 14:31 => యెహోవా ఐగుపీత్యులకు చేసిన గొపప్ కారయ్మును ఇశార్యేలీయులు 

చూచిరి గనుక ఆ పర్జలు యెహోవాకు భయపడి యెహోవాయందును ఆయన సేవకుడైన 

మోషేయందును నమమ్కముంచిరి. 

2 సమూయేలు 22:45 => అనుయ్లు నాకు లోబడినటుట్ వేషము వేయుదురు వారు ననున్గూరిచ్ వినిన 

మాతర్ముచేత నాకు విధేయులగుదురు 

మతత్యి 12:43 => అపవితార్తమ్ ఒక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. 

మతత్యి 13:20 => రాతినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని వెంటనే సంతోషముతో 

దానినంగీకరించువాడు. 

మారుక్ 4:16 => అటువలె రాతినేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు; 

యోహాను 7:31 => మరియు జనసమూహములో అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచి కీర్సుత్ 

వచుచ్నపుప్డు ఈయన చేసినవాటికంటె ఎకుక్వైన సూచక కిర్యలు చేయునా అని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15:2 => మీరు దానిని అంగీకరించితిరి, దానియందే నిలిచియునాన్రు. మీ 

విశావ్సము వయ్రథ్మైతేనేగాని, నేను ఏ ఉపదేశరూపముగా సువారత్ మీకు పర్కటించితినో ఆ 

ఉపదేశమును మీరు గటిట్గా పటుట్కొనియునన్యెడల ఆ సువారత్వలననే మీరు రక్షణ 

పొందువారైయుందురు. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

యాకోబు 2:14 => నా సహోదరులారా, కిర్యలు లేనపుప్డు ఎవడైనను తనకు విశావ్సము కలదని 

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 
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పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

వచనము 17 

అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:1 => అనయ్జనులును దేవుని వాకయ్మంగీకరించిరని అపొసత్లులును 

యూదయ యందంతటనునన్ సహోదరులును వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:22 => వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ 

సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ వరకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

యోహాను 12:48 => ననున్ నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీరుప్ తీరుచ్వాడొకడు 

కలడు; నేను చెపిప్న మాటయే అంతయ్దినమందు వానికి తీరుప్ తీరుచ్ను. 

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 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:2 => పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుషుయ్డు 

మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళుల్వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు 

పర్తిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ ఉంచుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:3 => పేతురును యోహానును దేవాలయములో పర్వేశింపబోవునపుప్డు 

వాడు చూచి భిక్షమడుగగా 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 
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అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళి ల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:32 => ఆ తరువాత పేతురు సకల పర్దేశములలో సంచారము చేయుచు, 

లుదద్లో కాపురమునన్ పరిశుదుధ్ల యొదద్కు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:22 => వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ 

సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ వరకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 
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హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 18 

అపొసత్లులు చేతులుంచుటవలన పరిశుదాధ్తమ్ అనుగర్హింపబడెనని సీమోను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

యోహాను 14:14 => నా నామమున మీరు ననేన్మి అడిగినను నేను చేతును.  

యోహాను 16:23 => ఆ దినమున మీరు దేనిగూరిచ్యు ననున్ అడుగరు; మీరు తండిర్ని నా పేరట 

ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగర్హించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:19 => మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగుగ్పడక యెపప్టివలెనే యిపుప్డును 

పూరణ్ధైరయ్ముతో బోధించుటవలన నా బర్దుకు మూలముగానైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, 

కీర్సుత్ నా శరీరమందు ఘనపరచబడునని 

సంఖాయ్కాండము 27:18 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నూను కుమారుడైన యెహోషువ 

ఆతమ్ను పొందినవాడు. నీవు అతని తీసికొని అతనిమీద నీ చెయియ్యుంచి 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళి ల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:44 => పేతురు ఈ మాటలు ఇంక చెపుప్చుండగా అతని బోధ వినన్ 

వారందరిమీదికి పరిశుదాధ్తమ్ దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:1 => అనయ్జనులును దేవుని వాకయ్మంగీకరించిరని అపొసత్లులును 

యూదయ యందంతటనునన్ సహోదరులును వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:2 => వారు పరిశుదాధ్తుమ్డునాన్డనన్ సంగతియే మేము వినలేదని 

చెపిప్రి. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

1 కొరిందీయులకు 14:13 => భాషతో మాటలాడువాడు అరథ్ముచెపుప్ శకిత్ కలుగుటకై పార్రథ్న 

చేయవలెను. 

గలతీయులకు 3:2 => ఇది మాతర్మే మీవలన తెలిసికొన గోరుచునాన్ను; ధరమ్శాసత్ర సంబంధ 

కిర్యలవలన ఆతమ్ను పొందితిరా లేక విశావ్సముతో వినుటవలన పొందితిరా? 

వచనము 19 

వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ 

అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:44 => పేతురు ఈ మాటలు ఇంక చెపుప్చుండగా అతని బోధ వినన్ 

వారందరిమీదికి పరిశుదాధ్తమ్ దిగెను. 

Page  of 1212 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45 => సునన్తి పొందినవారిలో పేతురుతో కూడ వచిచ్న 

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:46 => ఏలయనగా వారు భాషలతో మాటలాడుచు దేవుని 

ఘనపరచుచుండగా వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15 => నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట 

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:16 => అపుప్డు యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్మిచెచ్ను గాని మీరు 

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:2 => వారు పరిశుదాధ్తుమ్డునాన్డనన్ సంగతియే మేము వినలేదని 

చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:47 => అందుకు పేతురు మనవలె పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిన వీరు 

బాపిత్సమ్ము పొందకుండ ఎవడైనను నీళళ్కు ఆటంకము చేయగలడా అని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:48 => యేసుకీర్సుత్ నామమందు వారు బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని 

ఆజాఞ్పించెను. తరువాత కొనిన్ దినములు తమయొదద్ ఉండుమని వారతని వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:5 => వారు ఆ మాటలు విని పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:6 => తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుదాధ్తమ్ వారిమీదికి 

వచెచ్ను. అపుప్డు వారు భాషలతో మాటలాడుటకును పర్వచించుటకును మొదలుపెటిట్రి. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

1 కొరిందీయులకు 1:13 => కీర్సుత్ విభజింపబడియునాన్డా? పౌలు మీకొరకు సిలువ వేయబడెనా? 

పౌలు నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరా? 

1 కొరిందీయులకు 1:14 => నా నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరని యెవరైనను 

చెపప్కుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:15 => కిర్సుప్నకును గాయియుకును తపప్ మరియెవరికిని నేను 

బాపిత్సమ్మియయ్లేదు; అందుకై దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 20 

అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ 

వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8 :18 => అపొసత్లులు చేతులుంచుటవలన పరిశుదాధ్తమ్ 

అనుగర్హింపబడెనని సీమోను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:6 => వారిని అపొసత్లుల యెదుట నిలువబెటిట్రి; వీరు పార్రథ్నచేసి 

వారిమీద చేతులుంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:6 => తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుదాధ్తమ్ వారిమీదికి 

వచెచ్ను. అపుప్డు వారు భాషలతో మాటలాడుటకును పర్వచించుటకును మొదలుపెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 8:10 => నీవు యెహోవా సనిన్ధికి లేవీయులను తోడుకొనివచిచ్న తరువాత 

ఇశార్యేలీయులు తమచేతులను ఆ లేవీయులమీద ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:18 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నూను కుమారుడైన యెహోషువ 

ఆతమ్ను పొందినవాడు. నీవు అతని తీసికొని అతనిమీద నీ చెయియ్యుంచి 

1 తిమోతి 4:14 => పెదద్లు హసత్నికేష్పణము చేయగా పర్వచన మూలమున నీకు అనుగర్హింపబడి 

నీలో ఉనన్ వరమును అలక్షయ్ము చేయకుము. 

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

2 తిమోతి 1:6 => ఆ హేతువుచేత నా హసత్నికేష్పణమువలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరము 

పర్జవ్లింప చేయవలెనని నీకు జాఞ్పకము చేయుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

గలతీయులకు 3:2 => ఇది మాతర్మే మీవలన తెలిసికొన గోరుచునాన్ను; ధరమ్శాసత్ర సంబంధ 

కిర్యలవలన ఆతమ్ను పొందితిరా లేక విశావ్సముతో వినుటవలన పొందితిరా? 

గలతీయులకు 3:3 => మీరింత అవివేకులైతిరా? మొదట ఆతామ్నుసారముగా ఆరంభించి, యిపుప్డు 

శరీరానుసారముగా పరిపూరు ణ్లగుదురా?  
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గలతీయులకు 3:4 => వయ్రథ్ముగానే యినిన్ కషట్ములు అనుభవించితిరా? అది నిజముగా 

వయ్రథ్మగునా? 

గలతీయులకు 3:5 => ఆతమ్ను మీకు అనుగర్హించి, మీలో అదుభ్తములు చేయించువాడు ధరమ్శాసత్ర 

సంబంధ కిర్యలవలననా లేక విశావ్సముతో వినుటవలననా చేయించుచునాన్డు? 

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:9 => మోషే తనచేతులను నూను కుమారుడైన యెహోషువమీద 

ఉంచియుండెను గనుక అతడు జాఞ్నాతమ్పూరు ణ్డాయెను; కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు అతనిమాట విని 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 

2 రాజులు 2:9 => వారు దాటిపోయిన తరువాత ఏలీయా ఎలీషాను చూచి నేను నీయొదద్నుండి 

తీయబడకమునుపు నీకొరకు నేనేమి చేయకోరుదువో దాని నడుగుమని చెపప్గా ఎలీషా నీకు కలిగిన 

ఆతమ్లో రెండుపాళుల్ నా మీదికి వచుచ్నటుల్ దయచేయుమనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:19 => వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

వచనము 21 

నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

2 రాజులు 5:15 => అపుప్డతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనుని దగగ్రకు తిరిగివచిచ్ అతని 

ముందర నిలిచి చితత్గించుము; ఇశార్యేలులోనునన్ దేవుడు తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక 

దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము 

తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా 
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2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 

2 రాజులు 8:9 => కాబటిట్ హజాయేలు దమసుక్లోనునన్ మంచి వసుత్వులనిన్టిలో నలువది ఒంటెల 

మోతంత కానుకగా తీసికొని అతనిని ఎదురొక్నబోయి అతని ముందర నిలిచి నీ కుమారుడును 

సిరియా రాజునైన బెనహ్దదు నాకు కలిగిన రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని 

నినన్డుగుటకు ననున్ పంపెనని చెపెప్ను. 

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 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:4 => అతడు మీకా తనకు చేసిన విధము చెపిప్ మీకా నాకు 

జీతమిచుచ్చునాన్డు, నేను అతనికి యాజకుడనై యునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 13:7 => అపుప్డు రాజు నీవు నా యింటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కొనుము, నీకు బహుమతి 

ఇచెచ్దనని ఆ దైవజనునితో చెపప్గా 

2 రాజులు 5:5 => సిరియా రాజు నేను ఇశార్యేలు రాజునకు దూతచేత పతిర్క పంపించెదనని ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను గనుక అతడు ఇరువది మణుగుల వెండియు లక్ష యిరువది వేల రూపాయిల బంగారును పది 

దుసుత్ల బటట్లను తీసికొనిపోయి ఇశార్యేలు రాజునకు పతిర్కను అపప్గించెను. 

2 రాజులు 5:20 => అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ 

నయమాను తీసికొనివచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని, 
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యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొనిపోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను 

తీసికొందుననుకొని 

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.  

దానియేలు 5:16 => అంతరాభ్వములను బయలుపరచుటకును కఠినమైన పర్శన్లకు 

ఉతత్రమిచుచ్టకును నీవు సమరుధ్డవని నినున్గూరిచ్ వినియునాన్ను గనుక ఈ వార్తను చదువుటకును 

దాని భావమును తెలియజెపుప్టకును నీకు శకయ్మైన యెడల నీవు ఊదారంగు వసత్రము కటుట్కొని 

మెడను సువరణ్ కంఠభూషణము ధరించుకొని రాజయ్ములో మూడవ యధిపతివిగా ఏలుదువు. 

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 12:44 => విశార్ంతి దొరకనందున నేను వదలివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి వెళుల్దుననుకొని 

వచిచ్, ఆ యింట ఎవరును లేక అది ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి, వెళి ల్ తనకంటె చెడడ్వైన మరి 

యేడు దయయ్ములను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; అవి దానిలో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మారుక్ 4:16 => అటువలె రాతినేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు; 

లూకా 12:13 => ఆ జనసమూహములో ఒకడు బోధకుడా, పితార్రిజ్తములో నాకు పాలు 

పంచిపెటట్వలెనని నా సహోదరునితో చెపుప్మని ఆయననడుగగా 
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లూకా 14:7 => పిలువబడినవారు భోజనపంకిత్ని అగర్పీఠములు ఏరప్రచుకొనుట చూచి ఆయన 

వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

యోహాను 6:26 => యేసు మీరు సూచనలను చూచుటవలన కాదుగాని రొటెట్లు భుజించి 

తృపిత్పొందుట వలననే ననున్ వెదకుచునాన్రని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:17 => అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 5:24 => కొందరి పాపములు తేటగా బయలుపడి నాయ్యపు తీరుప్నకు ముందుగా 

నడుచుచునన్వి, మరికొందరి పాపములు వారివెంట వెళుల్చునన్వి. 

2 తిమోతి 1:6 => ఆ హేతువుచేత నా హసత్నికేష్పణమువలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరము 

పర్జవ్లింప చేయవలెనని నీకు జాఞ్పకము చేయుచునాన్ను. 

వచనము 22 

కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ 

హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:11 => అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని 

విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:17 => అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 

మతత్యి 18:1 => ఆ కాలమున శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్, పరలోకరాజయ్ములో ఎవడు 

గొపప్వాడని అడుగగా, 

మతత్యి 18:2 => ఆయన యొక చినన్బిడడ్ను తనయొదద్కు పిలిచి, వారిమధయ్ను నిలువబెటిట్ 

యిటల్నెను 

మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడడ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 14:7 => పిలువబడినవారు భోజనపంకిత్ని అగర్పీఠములు ఏరప్రచుకొనుట చూచి ఆయన 

వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 14:8 => నినెన్వరైనను పెండిల్విందుకు పిలిచినపుప్డు అగర్పీఠము మీద కూరుచ్ండవదుద్; 

ఒకవేళ నీకంటె ఘనుడు అతనిచేత పిలువబడగా 

లూకా 14:9 => నినున్ను అతనిని పిలిచినవాడు వచిచ్ ఇతనికి చోటిమమ్ని నీతో చెపుప్ను, అపుప్డు 

నీవు సిగుగ్పడి కడపటి చోటున కూరుచ్ండసాగుదువు. 

లూకా 14:10 => అయితే నీవు పిలువబడినపుప్డు, నినున్ పిలిచినవాడు వచిచ్ సేన్హితుడా, పైచోటికి 

పొమమ్ని నీతో చెపుప్లాగున నీవు పోయి కడపటిచోటున కూరుచ్ండుము; అపుప్డు నీతోకూడ 

కూరుచ్ండు వారందరియెదుట నీకు ఘనత కలుగును 

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

1 కొరిందీయులకు 15:8 => అందరికి కడపట అకాలమందు పుటిట్నటుట్నన్ నాకును కనబడెను; 
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1 కొరిందీయులకు 15:9 => ఏలయనగా నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వవాడను దేవుని 

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

3 యోహాను 1:9 => నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వార్సితిని. అయితే వారిలో పర్ధానతవ్ము 

కోరుచునన్ దియొతెర్ఫే మముమ్ను అంగీకరించుటలేదు. 

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 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడడ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

లూకా 12:13 => ఆ జనసమూహములో ఒకడు బోధకుడా, పితార్రిజ్తములో నాకు పాలు 

పంచిపెటట్వలెనని నా సహోదరునితో చెపుప్మని ఆయననడుగగా 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

లూకా 23:8 => హేరోదు యేసును చూచి మికిక్లి సంతోషించెను. ఆయననుగూరిచ్ చాల సంగతులు 

వినన్ందున ఆయన ఏదైనను ఒక సూచక కిర్య చేయగా చూడ నిరీకిష్ంచి, బహుకాలమునుండి 

ఆయనను చూడగోరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

వచనము 23 

నీవు ఘోర దుషట్తవ్ములోను దురీన్తి బంధకములోను ఉనన్టుట్ నాకు కనబడుచునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:26 => దానివలె నీవు శాపగర్సుత్డవు కాకుండునటుల్ నీవు హేయమైన దాని 

నీయింటికి తేకూడదు. అది శాపగర్సత్మే గనుక దాని పూరిత్గా రోసి దానియందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడవలెను. 

యెహోషువ 7:24 => తరువాత యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును జెరహు కుమారుడైన 

ఆకానును ఆ వెండిని ఆ పైవసత్రమును ఆ బంగారు కమిమ్ని, ఆకాను కుమారులను కుమారెత్లను 

ఎదుద్లను గాడిదలను మందను డేరాను వానికి కలిగిన సమసత్మును పటుట్కొని ఆకోరు లోయలోనికి 

తీసికొనివచిచ్రి. 

యెహోషువ 7:25 => అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషుఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 
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దానియేలు 5:17 => అందుకు దానియేలు ఇటల్నెను నీ దానములు నీయొదద్ నుంచుకొనుము, నీ 

బహుమానములు మరి ఎవనికైన నిముమ్; అయితే నేను ఈ వార్తను చదివి దాని భావమును రాజునకు 

తెలియజెపెప్దను. 

హబకూక్కు 2:9 => తనకు అపాయము రాకుండునటుల్ తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన 

యింటివారికొరకై అనాయ్యముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:10 => నీవు చాలమంది జనములను నాశనము చేయుచు నీమీద నీవే నేరసాథ్పన 

చేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటివారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 

మతత్యి 27:3 => అపుప్డాయనను అపప్గించిన యూదా, ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి 

పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపప్ది వెండి నాణములు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పెదద్లయొదద్కును మరల 

తెచిచ్ 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

Page  of 1223 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

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. 

2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱిఱ్తనము అడడ్గించెను. 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

పర్కటన 18:15 => ఆ పటట్ణముచేత ధనవంతులైన యీ సరకుల వరత్కులు ఏడుచ్చు దుఃఖపడుచు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడడ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

2 రాజులు 5:15 => అపుప్డతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనుని దగగ్రకు తిరిగివచిచ్ అతని 

ముందర నిలిచి చితత్గించుము; ఇశార్యేలులోనునన్ దేవుడు తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక 

దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము 

తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 
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సామెతలు 15:26 => దురాలోచనలు యెహోవాకు హేయములు దయగల మాటలు ఆయన దృషిట్కి 

పవితర్ములు. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45 => సునన్తి పొందినవారిలో పేతురుతో కూడ వచిచ్న 

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:18 => అందుకు బిలాము బాలాకు తన యింటెడు వెండి బంగారములను 

నాకిచిచ్నను కొదిద్పనినైనను గొపప్పనినైనను చేయునటుల్ నేను నా దేవుడైన యెహోవా నోటిమాట 

మీరలేను. 

సంఖాయ్కాండము 24:11 => నేను నినున్ మికిక్లి ఘనపరచెదనని చెపిప్తిని గాని యెహోవా నీవు 

ఘనతపొందకుండ ఆటంకపరచెననెను. 
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2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

సామెతలు 1:19 => ఆశాపాతకులందరి గతి అటిట్దే దానిని సీవ్కరించువారి పార్ణము అది తీయును. 

యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  

మతత్యి 9:4 => యేసు వారి తలంపులు గర్హించి మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు 

చేయుచునాన్రు? 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

లూకా 13:15 => అందుకు పర్భువు వేషధారులారా, మీలో పర్తివాడును విశార్ంతిదినమున తన 

యెదుద్నైనను గాడిదనైనను గాడియొదద్నుండి విపిప్, తోలుకొనిపోయి, నీళుల్ పెటుట్ను గదా. 

లూకా 22:5 => అందుకు వారు సంతోషించి వానికి దర్వయ్మియయ్ సమమ్తించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

2 కొరిందీయులకు 6:15 => కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి 

పాలెకక్డిది? 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

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. 
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వచనము 24 

అందుకు సీమోను మీరు చెపిప్నవాటిలో ఏదియు నా మీదికి రాకుండ మీరే నాకొరకు పర్భువును 

వేడుకొనుడని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 22:25 => రూబేనీయులారా గాదీయులారా, మీకును మాకును మధయ్ యెహోవా 

యొరాద్నును సరిహదుద్గా నియమించెను గదా యెహోవాయందు మీకు పాలేదియు లేదని చెపుప్టవలన 

మీ సంతానపువారు మా సంతానపువారిని యెహోవా విషయములో భయభకుత్లులేని వారగునటుల్ 

చేయుదురేమో అని భయపడి ఆ హేతువు చేతనే దీని చేసితివిు. 

యెహెజేక్లు 14:3 => నరపుతుర్డా, యీ మనుషుయ్లు తమ హృదయములలో విగర్హములనే 

నిలుపుకొని దోషము పుటిట్ంచు అభయ్ంతరమును తమయెదుటనే పెటుట్కొనియునాన్రు, వీరు నాయొదద్ 

ఏమైన విచారణచేయదగునా? 

పర్కటన 20:6 => ఈ మొదటి పునరుతాథ్నములో పాలు గలవారు ధనుయ్లును పరిశుదుధ్లునై 

యుందురు. ఇటిట్వారిమీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు; వీరు దేవునికిని కీర్సుత్కును 

యాజకులై కీర్సుత్తో కూడ వెయియ్ సంవతస్రములు రాజయ్ము చేయుదురు. 

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను గాని 

పూరణ్హృదయముతో ఆయనను అనుసరింపలేదు. 

కీరత్నలు 36:1 => భకిత్హీనుల హృదయములో అతికర్మము దేవోకిత్వలె పలుకుచునన్ది వాని 

దృషిట్యెదుట దేవుని భయము బొతిత్గాలేదు. 

కీరత్నలు 78:36 => అయినను వారి హృదయము ఆయనయెడల సిథ్రముగా నుండలేదు ఆయన 

నిబంధనను వారు నమమ్కముగా గైకొనలేదు 
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కీరత్నలు 78:37 => నోటి మాటతో వారు ఆయనను ముఖసుత్తి చేసిరి తమ నాలుకలతో 

ఆయనయొదద్ బొంకిరి. 

హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 

మతత్యి 6:22 => దేహమునకు దీపము కనేన్ గనుక నీ కనున్ తేటగా ఉండినయెడల నీ 

దేహమంతయు వెలుగుమయమై యుండును. 

మతత్యి 6:23 => నీ కనున్ చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనునన్ 

వెలుగు చీకటియై యుండినయెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపప్ది. 

మతత్యి 6:24 => ఎవడును ఇదద్రు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని దేవ్షించి 

యొకని పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని 

సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

లేవీయకాండము 13:8 => అపుప్డు ఆ పకుక్ చరమ్మందు వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

2 సమూయేలు 22:45 => అనుయ్లు నాకు లోబడినటుట్ వేషము వేయుదురు వారు ననున్గూరిచ్ వినిన 

మాతర్ముచేత నాకు విధేయులగుదురు 
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ఎజార్ 4:3 => అందుకు జెరుబాబ్బెలును యేషూవయు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో తకిక్న 

పర్ధానులును మీరు మాతో కలిసి మా దేవునికి మందిరమును కటుట్టకు నిమితత్ము లేదు;మేమే 

కూడుకొని పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాకు మందిరమును కటుట్దుమని వారితో చెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 2:20 => అందుకు నేను ఆకాశమందు నివాసియైన దేవుడు తానే మా యతన్మును 

సఫలము చేయును గనుక ఆయన దాసులమైన మేము కటుట్టకు పూనుకొనుచునాన్ము, 

యెరూషలేమునందు మీకు భాగమైనను సవ్తంతర్మైనను జాఞ్పకసూచనయైనను లేదని 

పర్తుయ్తత్రమిచిచ్తిని. 

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

మతత్యి 6:21 => నీ ధనమెకక్డ నుండునో అకక్డనే నీ హృదయము ఉండును. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 15:8 => ఈ పర్జలు తమ పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు 

దూరముగా ఉనన్ది;  

లూకా 2:35 => మరియు నీ హృదయములోనికి ఒక ఖడగ్ము దూసికొనిపోవునని ఆయన తలిల్యైన 

మరియతో చెపెప్ను. 

లూకా 6:42 => నీ కంటిలో ఉనన్ దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో 

ఉనన్ నలుసును తీసివేయనిమమ్ని నీవేలాగు చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉనన్ 
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దూలమును తీసివేయుము, అపుప్డు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు 

తేటగా కనబడును. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:13 => అపుప్డు సీమోను కూడ నమిమ్ బాపిత్సమ్ముపొంది ఫిలిపుప్ను 

ఎడబాయకుండి, సూచక కిర్యలును గొపప్ అదుభ్తములును జరుగుట చూచి విభార్ంతినొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

యాకోబు 2:14 => నా సహోదరులారా, కిర్యలు లేనపుప్డు ఎవడైనను తనకు విశావ్సము కలదని 

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

వచనము 25 
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అంతట వారు సాక్షయ్మిచుచ్చు పర్భువు వాకయ్ము బోధించి యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళుల్చు, 

సమరయుల అనేక గార్మములలో సువారత్ పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

1 రాజులు 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

ఆమోసు 5:6 => యెహోవాను ఆశర్యించుడి; అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు, ఆశర్యింపనియెడల 

బేతేలులో ఎవరును ఆరిప్వేయలేకుండ అగిన్ పడినటుల్ ఆయన యోసేపు సంతతిమీద పడి దాని 

నాశనము చేయును. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 
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లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 

లూకా 11:10 => అడుగు పర్తివానికియయ్బడును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడునని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:11 => మీలో తండిర్యైనవాడు తన కుమారుడు చేపనడిగితే చేపకు పర్తిగా 

పామునిచుచ్నా? గుడుడ్నడిగితే తేలు నిచుచ్నా? 

లూకా 11:12 => కాబటిట్ మీరు చెడడ్వారైయుండియు, మీ పిలల్లకు మంచి యీవులనియయ్ 

నెరిగియుండగా 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 
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యోవేలు 2:14 => ఒకవేళ ఆయన మనసుస్ తిర్పుప్కొని పశాచ్తాత్పపడి మీ దేవుడైన యెహోవాకు 

తగిన నైవేదయ్మును పానారప్ణమును మీకు దీవెనగా అనుగర్హించును; అనుగర్హింపడని యెవడు 

చెపప్గలడు? 

ఆమోసు 5:15 => కీడును దేవ్షించి మేలును పేర్మించుచు, గుమమ్ములలో నాయ్యము సిథ్రపరచుడి; 

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 

యోనా 1:6 => అపుప్డు ఓడనాయకుడు అతనియొదద్కు వచిచ్, ఓయీ నిదర్బోతా, నీకేమి వచిచ్నది? 

లేచి నీ దేవుని పార్రిథ్ంచుము, మనము చావకుండ ఆ దేవుడు మనయందు కనికరించునేమో అనెను. 

యోనా 3:9 => మనుషుయ్లందరు తమ దురామ్రగ్ములను విడిచి తాము చేయు బలాతాక్రమును 

మానివేయవలెను, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి సమసత్మును గోనెపటట్ కటుట్కొనవలెను, జనులు 

మనఃపూరవ్కముగా దేవుని వేడుకొనవలెను అని దూతలు నీనెవె పటట్ణములో చాటించి పర్కటన చేసిరి. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

యోబు 15:12 => నీ హృదయము ఏల కుర్ంగిపోయెను? నీ కనున్లు ఏల ఎఱఱ్బారుచునన్వి?  
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కీరత్నలు 10:4 => దుషుట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

కీరత్నలు 49:11 => వారు తమ ఆసిత్ని ఇతరులకు విడిచిపెటుట్దురు తమ యిండుల్ నిరంతరము 

నిలుచుననియు తమ నివాసములు తరతరములకు ఉండుననియు వారనుకొందురు తమ భూములకు 

తమ పేళుల్ పెటుట్దురు.  

సామెతలు 24:9 => మూరు ఖ్ని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

యిరిమ్యా 6:19 => భూలోకమా, వినుము; ఈ జనులు నా మాటలు వినకునాన్రు, నా 

ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచుచునాన్రు గనుక తమ ఆలోచనలకు ఫలితమైన కీడు నేను వారిమీదికి 

రపిప్ంచుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మతత్యి 24:48 => అయితే దుషుట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని 

తన మనసుస్లో అనుకొని 

మతత్యి 25:9 => అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు 

అముమ్వారియొదద్కు పోయి కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 

మారుక్ 2:8 => వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో 

తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 
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మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

వచనము 26 

పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళి ల్, యెరూషలేమునుండి గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును 

కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:18 => ఆ జనముల దేవతలను పూజించుటకు మన దేవుడైన యెహోవా 

యొదద్నుండి తొలగు హృదయముగల పురుషుడేగాని సతరీయేగాని కుటుంబమేగాని గోతర్మేగాని నేడు 

మీలో ఉండకుండునటుల్ను , మరణకరమైన దుషృక్తయ్మునకు అటిట్ మూలమైనది మీలో 

ఉండకుండునటుల్ను, నేడు ఈ నిబంధనను మీతో చేయుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:32 => వారి దార్కాష్వలిల్ సొదొమ దార్కాష్వలిల్ అది గొమొఱాఱ్ పొలములలో 

పుటిట్నది. వారి దార్క్షపండుల్ పిచిచ్ దార్క్షపండుల్ వాటి గెలలు చేదైనవి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:33 => వారి దార్కాష్రసము కూర్రసరప్ముల విషము నాగుపాముల 

కూర్రవిషము. 

యోబు 20:14 => అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట 

నాగుపాముల విషమగును. 

యిరిమ్యా 4:18 => నీ పర్వరత్నయు నీ కిర్యలును వీటిని నీమీదికి రపిప్ంచెను. నీ చెడుతనమే దీనికి 

కారణము, ఇది చేదుగానునన్ది గదా, నీ హృదయము నంటుచునన్ది గదా? 

యిరిమ్యా 9:15 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ పర్జలకు చేదుకూరలు తినిపింతును, విషజలము తార్గింతును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:5 => నాకు అడడ్ముగా కంచె వేసియునాన్డు విషమును మాచిపతిర్ని నా చుటుట్ 

మొలిపించియునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:19 => నా శర్మను నా దురవసథ్ను నేను తార్గిన మాచిపతిర్ని చేదును జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

కీరత్నలు 116:16 => యెహోవా, నేను నిజముగా నీ సేవకుడను, నీ సేవకుడను నీ సేవకురాలి 

కుమారుడనైయునాన్ను నీవు నాకటుల్ విపిప్యునాన్వు. 

సామెతలు 5:22 => దుషుట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  

యోహాను 8:34 => అందుకు యేసు పాపము చేయు పర్తివాడును పాపమునకు దాసుడని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

రోమీయులకు 6:18 => పాపమునుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి; ఇందుకు దేవునికి 

సోత్తర్ము. 

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 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 
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హోషేయ 10:4 => అబదధ్ పర్మాణములు చేయుదురు, సంధులు చేయుదురు, వటిట్మాటలు 

పలుకుదురు, అందువలన భూమి చాళల్లో విషపుకూర మొలచునటుట్గా దేశములో వారి తీరుప్లు 

బయలుదేరుచునన్వి. 

వచనము 27 

అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ 

ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

నిరగ్మకాండము 8:8 => అపుప్డు ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి నాయొదద్నుండి నా 

జనులయొదద్నుండి ఈ కపప్లను తొలగించుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి, అపుప్డు యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచుటకు ఈ పర్జలను అగతయ్ముగా పోనిచెచ్దననెను 

నిరగ్మకాండము 10:17 => మీరు దయచేసి, యీసారి మాతర్మే నా పాపము క్షమించి, నా 

మీదనుండి యీ చావు మాతర్ము తొలగించుమని మీ దేవుడైన యెహోవాను వేడుకొనుడనగా 

నిరగ్మకాండము 12:32 => మీరు చెపిప్నటుల్ మీ మందలను మీ పశువులను తీసికొనిపోవుడి; ననున్ 

దీవించుడని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 21:7 => కాబటిట్ పర్జలు మోషేయొదద్కు వచిచ్ మేము యెహోవాకును నీకును 

విరోధముగా మాటలాడి పాపము చేసితివిు; యెహోవా మామధయ్నుండి ఈ సరప్ములను 

తొలగించునటుల్ ఆయనను వేడుకొనుమనిరి. 
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1 సమూయేలు 12:19 => సమూయేలుతో ఇటల్నిరి రాజును నియమించుమని మేము అడుగుటచేత 

మా పాపములనిన్టిని మించిన కీడు మేము చేసితివిు. కాబటిట్ మేము మరణము కాకుండ నీ 

దాసులమైన మా కొరకు నీ దేవుడైన యెహోవాను పార్రిథ్ంచుము. 

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. 

1 రాజులు 13:6 => అపుప్డు రాజు నా చెయియ్ మునుపటివలె బాగగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

సముఖమందు నాకొరకు వేడుకొనుమని ఆ దైవజనుని బతిమాలుకొనగా, దైవజనుడు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనెను గనుక రాజు చెయియ్ మరల బాగై మునుపటివలె ఆయెను. 

ఎజార్ 6:10 => వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 

ఎజార్ 8:23 => మేము ఉపవాసముండి ఆ సంగతినిబటిట్ మా దేవుని వేడుకొనగా ఆయన మా 

మనవిని అంగీకరించెను 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

నిరగ్మకాండము 8:28 => అందుకు ఫరో మీరు అరణయ్ములో మీ దేవుడైన యెహోవాకు 

బలినరిప్ంచుటకు మిముమ్ను పోనిచెచ్దను గాని దూరము పోవదుద్; మరియు నాకొరకు 

వేడుకొనుడనెను. 
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నిరగ్మకాండము 9:28 => ఇంతమటుట్కు చాలును; ఇకను బర్హామ్ండమైన ఉరుములు వడగండుల్ 

రాకుండునటుల్ యెహోవాను వేడుకొనుడి, మిముమ్ను పోనిచెచ్దను, మిముమ్ను ఇకను నిలుపనని వారితో 

చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 11:2 => జనులు మోషేకు మొఱపెటట్గా మోషే యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు ఆ 

అగిన్ చలాల్రెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:11 => అహరోను అయోయ్ నా పర్భువా, మేము అవివేకులము; పాపులమైన 

మేము చేసిన యీ పాపమును మామీద మోపవదుద్. 

యిరిమ్యా 37:3 => రాజైన సిదిక్యా షెలెమాయ్ కుమారుడైన యెహు కలును యాజకుడైన 

మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్ను పర్వకత్యైన యిరీమ్యాయొదద్కు పంపి దయచేసి మన దేవుడైన 

యెహోవాకు పార్రథ్న చేయుమని మనవిచేసెను. 

యిరిమ్యా 42:2 => మేము ఎంత కొంచెము మంది మిగిలియునాన్మో నీవు చూచుచునాన్వు గదా? 

చితత్గించి మా వినన్పమును నీ సనిన్ధికి రానిచిచ్, శేషించియునన్ మా యందరి నిమితత్ము నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు పార్రథ్న చేయుము. 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

వచనము 28 

అతడు తిరిగి వెళుల్చు, తన రథముమీద కూరుచ్ండి పర్వకత్యైన యెషయా గర్ంథము చదువుచుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 

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. 

లూకా 9:52 => ఆయన యెరూషలేమునకు వెళుల్టకు మనసుస్ సిథ్రపరచుకొని, తనకంటె ముందుగా 

దూతలను పంపెను. వారు వెళి ల్ ఆయనకు బస సిదధ్ము చేయవలెనని సమరయుల యొక గార్మములో 

పర్వేశించిరి గాని 

లూకా 9:53 => ఆయన యెరూషలేమునకు వెళల్ నభిముఖుడైనందున వారాయనను చేరుచ్కొనలేదు. 
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లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 9:56 => అంతట వారు మరియొక గార్మమునకు వెళి ల్రి. 

మారుక్ 2:2 => ఆయన యింట ఉనాన్డని వినవచిచ్నపుప్డు అనేకులు కూడివచిచ్రి గనుక 

వాకిటనైనను వారికి సథ్లము లేకపోయెను. ఆయన వారికి వాకయ్ము బోధించుచుండగా 

యోహాను 4:41 => ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకను అనేకులు నమిమ్ ఆ సతరీని చూచి ఇకమీదట 

నీవు చెపిప్న మాటనుబటిట్ కాక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:32 => ఆ తరువాత పేతురు సకల పర్దేశములలో సంచారము చేయుచు, 

లుదద్లో కాపురమునన్ పరిశుదుధ్ల యొదద్కు వచెచ్ను. 

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. 

వచనము 29 

అపుప్డు ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో నీవు ఆ రథము దగగ్రకుపోయి దానిని కలిసికొనుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:19 => అయితే పర్భువు దూత రాతిర్వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని 

వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ మీరు వెళి ల్ దేవాలయములో నిలువబడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళి ల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:22 => అందుకు వారు నీతిమంతుడును, దేవునికి భయపడువాడును, 

యూద జనులందరివలన మంచిపేరు పొందినవాడునైన శతాధిపతియగు కొరేన్లియను ఒక 
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మనుషుయ్డునాన్డు; అతడు నినున్ తన యింటికి నినున్ పిలువనంపించి నీవు చెపుప్ మాటలు వినవలెనని 

పరిశుదద్ దూతవలన బోధింపబడెనని చెపిప్రి. అపుప్డు అతడు వారిని లోపలి పిలిచి ఆతిధయ్మిచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:8 => అపుప్డు దూత అతనితో నీవు నడుము కటుట్కొని చెపుప్లు 

తొడుగుకొనుమనెను. అతడాలాగు చేసిన తరువాత దూత నీ వసత్రము పైనవేసికొని నా వెంబడి రమమ్ని 

అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:9 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్ దూత వెంబడి వెళి ల్, దూతవలన జరిగినది 

నిజముగా జరిగెనని గర్హింపక, తనకు దరశ్నము కలిగెనని తలంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:10 => మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పటట్ణమునకుపోవు 

ఇనుప గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక 

వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

2 రాజులు 1:3 => యెహోవా దూత తిషీబ్యుడైన ఏలీయాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవులేచి 

షోమోర్ను రాజు పంపిన దూతలను ఎదురొక్నబోయి యిటల్నుము ఇశార్యేలువారిలో దేవుడనన్వాడు 

లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయైన బయలెజ్బూబునొదద్ మీరు విచారించబోవుచునాన్రా? 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 
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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  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

యెషయా 60:7 => నీ కొరకు కేదారు గొఱఱ్మందలనిన్యు కూడుకొనును? నెబాయోతు పొటే ల్ళుల్ నీ 

పరిచరయ్కు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా 

శృంగారమందిరమును నేను శృంగారించెదను.  

యెషయా 60:8 => మేఘమువలెను ఎగయు గువవ్లవలెను గూళల్కు ఎగసివచుచ్ వీరెవరు? 

యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

యెషయా 60:10 => అనుయ్లు నీ పార్కారములను కటుట్దురు వారి రాజులు నీకు ఉపచారము 

చేయుదురు ఏలయనగా నేను కోపపడి నినున్ కొటిట్తినిగాని కటాకిష్ంచి నీ మీద జాలిపడుచునాన్ను.  

యెషయా 60:11 => నీయొదద్కు జనముల భాగయ్ము తేబడునటుల్ వారి రాజులు జయోతాస్హముతో 

రపిప్ంపబడునటుల్ నీ దావ్రములు రాతిర్ంబగళుల్ వేయబడక నితయ్ము తెరువబడియుండును.  
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యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

యెషయా 60:13 => నా పరిశుదాధ్లయపు అలంకారము నిమితత్మై లెబానోను శేర్షఠ్మైన దేవదారు 

వృక్షములును సరళవృక్షములును గొంజిచెటుల్ను నీయొదద్కు తేబడును నేను నా పాదసథ్లమును 

మహిమపరచెదను.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

యెషయా 60:15 => నీవు విసరిజ్ంపబడుటనుబటిట్యు దేవ్షింపబడుటనుబటిట్యు ఎవడును నీ 

మారగ్మున దాటిపోవుటలేదు . నినున్ శాశవ్త శోభాతిశయముగాను బహు తరములకు 

సంతోషకారణముగాను చేసెదను.  

యెషయా 60:16 => యెహోవానగు నేను నీ రక్షకుడననియు బహు పరాకర్మముగల యాకోబు 

దేవుడనగు నీ విమోచకుడననియు నీకు తెలియబడునటుల్ నీవు జనముల పాలు కుడిచి రాజుల 

చంటిపాలు తార్గెదవు.  

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 60:18 => ఇకను నీ దేశమున బలాతాక్రమను మాట వినబడదు నీ సరిహదుద్లలో పాడు 

అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు పార్కారములనియు పర్ఖాయ్తియే 

నీ గుమమ్ములనియు నీవు చెపుప్కొందువు.  

యెషయా 60:19 => ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు 

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  
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యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యెషయా 60:22 => వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన 

జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.  

యెహోషువ 13:3 => కనానీయులవని యెంచబడిన ఉతత్రదికుక్న ఎకోర్నీయుల సరిహదుద్వరకును 

ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రులకు చేరిన గాజీయుల యొకక్యు అషోడ్దీయుల యొకక్యు 

అషెక్లోనీయుల యొకక్యు గాతీయుల యొకక్యు ఎకోర్నీయుల యొకక్యు దేశమును 

యెహోషువ 15:47 => గాజాను వాటి పార్ంతము వరకును వాటి గార్మములును పలెల్లును, 

జెకరాయ్ 9:5 => అషెక్లోను దానిని చూచి జడియును, గాజా దానిని చూచి బహుగా వణకును, 

ఎకోర్ను పటట్ణము తాను నముమ్కొనినది అవమానము నొందగా చూచి భీతినొందును, గాజారాజు 

లేకుండపోవును, అషెక్లోను నిరజ్నముగా ఉండును. 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

లూకా 3:2 => అనన్యు, కయపయు పర్ధాన యాజకులుగాను, ఉనన్కాలమున అరణయ్ములోనునన్ 

జెకరాయ్ కుమారుడైన యోహాను నొదద్కు దేవుని వాకయ్ము వచెచ్ను. 

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

లూకా 3:4 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడి  
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యెహోషువ 10:41 => కాదేషు బరేన్య మొదలుకొని గాజావరకు గిబియోను వరకు గోషేను 

దేశమంతటిని యెహోషువ జయించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:18 => యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునందు యెహోవాకు ఒక 

బలిపీఠమును కటిట్ంచుటకై దావీదు అచచ్టికి వెళల్వలెనని దావీదునకు ఆజఞ్నిమమ్ని యెహోవా దూత 

గాదునకు సెలవియయ్గా 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

ఆమోసు 1:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా గాజా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దాని శికిష్ంతును; ఏలయనగా ఎదోము వారి కపప్గింపవలెనని 

తాము చెరపటిట్నవారినందరిని కొనిపోయిరి. 

జెఫనాయ్ 2:7 => తమ దేవుడైన యెహోవా యూదావారిని కటాకిష్ంచి వారిని చెరలోనుండి రపిప్ంచగా 

అచచ్ట వారిలో శేషించిన వారికి ఒక సథ్లముండును; వారు అచచ్ట తమ మందలను మేపుదురు, 

అసత్మయమున వారు అషెక్లోను ఇండల్లో పండుకొందురు. 

లూకా 22:10 => ఆయన ఇదిగో మీరు పటట్ణములో పర్వేశించునపుప్డు నీళల్కుండ 

మోసికొనిపోవుచునన్ యొకడు మీకు ఎదురుగా వచుచ్ను; అతడు పర్వేశించు ఇంటిలోనికి అతని వెంట 

వెళి ల్  

యోహాను 2:7 => యేసు--ఆ బానలు నీళల్తో నింపుడని వారితో చెపప్గా వారు వాటిని 

అంచులమటుట్కు నింపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:20 => నీవు లేచి కిర్ందికి దిగి, సందేహింపక వారితో కూడ వెళుల్ము; 

నేను వారిని పంపియునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

వచనము 30 

ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు 

చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 

మతత్యి 21:2 => మీ యెదుటనునన్ గార్మమునకు వెళుల్డి; వెళల్గానే కటట్బడియునన్ యొక 

గాడిదయు దానితోనునన్ యొక గాడిదపిలల్యు మీకు కనబడును. వాటిని విపిప్ నాయొదద్కు తోలుకొని 

రండి; 

మతత్యి 21:3 => ఎవడైనను మీతో ఏమైనను అనినయెడల అవి పర్భువునకు కావలసియునన్వని 

చెపప్వలెను, వెంటనే అతడు వాటిని తోలిపెటుట్నని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

మతత్యి 21:4 => పర్వకత్వలన చెపప్బడినది నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను, అదేమనగా 

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

మతత్యి 21:6 => శిషుయ్లు వెళి ల్ యేసు తమకాజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి 

మారుక్ 14:13 => ఆయన మీరు పటట్ణములోనికి వెళుల్డి; అకక్డ నీళల్కుండ మోయుచునన్ యొక 

మనుషుయ్డు మీకెదురుపడును; 
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మారుక్ 14:14 => వాని వెంటబోయి వాడు ఎకక్డ పర్వేశించునో ఆ యింటి యజమానుని చూచి 

నేను నా శిషుయ్లతో కూడ పసాక్ను భుజించుటకు నా విడిదిగది యెకక్డనని బోధకుడడుగుచునాన్డని 

చెపుప్డి. 

మారుక్ 14:15 => అతడు సామగిర్తో సిదధ్పరచబడిన గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

మనకొరకు సిదధ్పరచుడని చెపిప్ తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పంపెను. 

మారుక్ 14:16 => శిషుయ్లు వెళి ల్ పటట్ణములోనికి వచిచ్ ఆయన వారితో చెపిప్నటుట్ కనుగొని పసాక్ను 

సిదధ్పరచిరి. 

యోహాను 2:5 => ఆయన తలిల్ పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెపుప్నది చేయుడనెను. 

యోహాను 2:6 => యూదుల శుదీధ్కరణాచారపర్కారము రెండేసి మూడేసి తూములు పటుట్ ఆరు 

రాతిబానలు అకక్డ ఉంచబడియుండెను. 

యోహాను 2:7 => యేసు--ఆ బానలు నీళల్తో నింపుడని వారితో చెపప్గా వారు వాటిని 

అంచులమటుట్కు నింపిరి. 

యోహాను 2:8 => అపుప్డాయన వారితో మీరిపుప్డు ముంచి, విందు పర్ధానియొదద్కు 

తీసికొనిపొండని చెపప్గా, వారు తీసికొనిపోయిరి. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

కీరత్నలు 68:31 => ఐగుపుత్లోనుండి పర్ధానులు వచెచ్దరు కూషీయులు దేవునితటుట్ తమచేతులు 

చాచుకొని పరుగెతిత్వచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 87:4 => రహబును ఐగుపుత్ బబులోనును నాకు పరిచయులని నేను తెలియజెపుప్చునాన్ను 

ఫిలిషీత్య తూరు కూషులను చూడుము వీరు అచచ్ట జనిమ్ంచిరని యందురు. 

యెషయా 43:6 => అపప్గింపుమని ఉతత్రదికుక్నకు ఆజఞ్ ఇచెచ్దను బిగబటట్వదద్ని దకిష్ణదికుక్నకు 

ఆజఞ్ ఇచెచ్దను దూరమునుండి నా కుమారులను భూదిగంతమునుండి నా కుమారెత్లను తెపిప్ంచుము. 
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యెషయా 45:14 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఐగుపీత్యుల కషాట్రిజ్తమును కూషు 

వరత్క లాభమును నీకు దొరుకును దీరఘ్దేహులైన సెబాయీయులును నీయొదద్కు వచిచ్ నీవారగుదురు 

వారు నీవెంట వచెచ్దరు సంకెళుల్ కటుట్కొని వచిచ్ నీ యెదుట సాగిలపడుదురు నిశచ్యముగా నీ మధయ్ 

దేవుడునాన్డు మరి ఏ దేవుడును లేడు ఆయన తపప్ ఏ దేవుడును లేడు అని చెపుప్చు నీకు వినన్పము 

చేసెదరు.  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

యిరిమ్యా 13:23 => కూషు దేశసుధ్డు తన చరమ్మును మారుచ్కొనగలడా? చిరుతపులి తన 

మచచ్లను మారుచ్కొనగలదా? మారుచ్కొనగలిగినయెడల కీడుచేయుటకు అలవాటుపడిన మీరును 

మేలుచేయ వలల్పడును. 

యిరిమ్యా 38:7 => రాజు బెనాయ్మీను దావ్రమున కూరుచ్నియుండగా రాజు ఇంటిలోని 

కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకను షండుడు,  

యిరిమ్యా 39:16 => నీవు వెళి ల్ కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకుతో ఇటల్నుము ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ముల కధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మేలు చేయుటకైకాక కీడుచేయుటకై 

నేను ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్ చెపిప్న మాటలు నెరవేరుచ్చునాన్ను; నీవు చూచుచుండగా ఆ మాటలు ఆ 

దినమున నెరవేరును. 
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జెఫనాయ్ 3:10 => చెదరిపోయినవారై నాకు పార్రథ్నచేయు నా జనులు కూషు దేశపు నదుల 

అవతలనుండి నాకు నైవేదయ్ముగా తీసికొని రాబడుదురు. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

1 రాజులు 8:41 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ 

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్ 

1 రాజులు 8:42 => నీ ఘనమైన నామమును గూరిచ్యు, నీ బాహుబలమును గూరిచ్యు, నీవు 

చాపిన బాహువు పర్సిదిధ్ని గూరిచ్యు విందురు. వారు వచిచ్ యీ మందిరము తటుట్ తిరిగి పార్రథ్న 

చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:43 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు విని, పరదేశులు నినున్ వేడుకొనుదాని 

పర్కారము సమసత్ము ననుగర్హించుము, అపుప్డు లోకములోని జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి, 

ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్ంచిన యీ 

మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడినదని తెలిసికొందురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => మరియు నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని అనుయ్లు 

నీ ఘనమైన నామమునుగూరిచ్యు, నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు, చాచిన చేతులనుగూరిచ్యు 

వినినవారై, దూరదేశమునుండి వచిచ్ ఈ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినపుడు 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => నీ నివాససథ్లమగు ఆకాశమునుండి నీవు వారి పార్రథ్న నంగీకరించి, 

నీ జనులగు ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనినటుల్ భూజనులందరును నీ నామమును తెలిసికొని, నీయందు 

భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్న యీ మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడెనని గర్హించునటుల్గా ఆ 

యనుయ్లు నీకు మొఱఱ్పెటిట్న దానిని నీవు దయచేయుదువు గాక. 
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కీరత్నలు 68:29 => యెరూషలేములోని నీ ఆలయమునుబటిట్ రాజులు నీయొదద్కు కానుకలు 

తెచెచ్దరు. 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

యెషయా 56:4 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరించుచు నాకిషట్మైనవాటిని 

కోరుకొనుచు నా నిబంధన నాధారము చేసికొనుచునన్ షండులనుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 56:5 => నా యింటను నా పార్కారములలోను ఒక భాగమును వారికిచెచ్దను కొడుకులు 

కూతుళుల్ అని యనిపించుకొనుటకంటె శేర్షఠ్మైన పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను కొటిట్వేయబడని నితయ్మైన 

పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను  

యెషయా 56:6 => విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ ఆచరించుచు నా నిబంధనను ఆధారము 

చేసికొనుచు యెహోవాకు దాసులై యెహోవా నామమును పేర్మించుచు ఆయనకు పరిచరయ్ 

చేయవలెనని ఆయన పక్షమున చేరు అనుయ్లను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమునకు తోడుకొని వచెచ్దను 

యెషయా 56:7 => నా పార్రథ్న మందిరములో వారిని ఆనందింపజేసెదను నా బలిపీఠముమీద 

వారరిప్ంచు దహనబలులును బలులును నాకు అంగీకారములగును నా మందిరము సమసత్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును.  

యెషయా 56:8 => ఇశార్యేలీయులలో వెలివేయబడినవారిని సమకూరుచ్ పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్ ఇదే నేను సమకూరిచ్న ఇశార్యేలు వారికిపైగా ఇతరులను కూరెచ్దను. 

యోహాను 12:20 => ఆ పండుగలో ఆరాధింప వచిచ్నవారిలో కొందరు గీర్సుదేశసుథ్లు ఉండిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:13 => మనము దాని విని గైకొనునటుల్, ఎవడు సముదర్ము దాటి 

మనయొదద్కు దాని తెచుచ్ను అని నీవనుకొననేల? అది సముదర్పు అదద్రి మించునది కాదు. 

1 రాజులు 8:42 => నీ ఘనమైన నామమును గూరిచ్యు, నీ బాహుబలమును గూరిచ్యు, నీవు 

చాపిన బాహువు పర్సిదిధ్ని గూరిచ్యు విందురు. వారు వచిచ్ యీ మందిరము తటుట్ తిరిగి పార్రథ్న 

చేసినయెడల 
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2 రాజులు 8:5 => అతడు ఒక మృతునికి పార్ణము తిరిగిరపిప్ంచిన సంగతి వాడు రాజునకు 

తెలియజెపుప్చుండగా, ఎలీషా బర్దికించిన బిడడ్ తలిల్ తన యింటినిగూరిచ్యు భూమినిగూరిచ్యు 

రాజుతో మనవిచేయ వచెచ్ను. అంతట గేహజీ నా యేలినవాడవైన రాజా ఆ సతరీ యిదే; మరియు ఎలీషా 

తిరిగి బర్దికించిన యీమె బిడడ్ వీడే అని చెపప్గా 

ఎసేత్రు 4:4 => ఎసేత్రు యొకక్ పనికతెత్లును ఆమెదగగ్రనునన్ షండులును వచిచ్ జరిగినదాని ఆమెకు 

తెలియజేయగా రాణి గొపప్ మనోవిచారము కలదై మొరెద్కై కటుట్కొనియునన్ గోనెపటట్ను తీసివేయుమని 

ఆజఞ్ ఇచిచ్, కటిట్ంచుకొనుటకై అతనియొదద్కు వసత్రములు పంపెనుగాని అతడు వాటిని తీసికొనలేదు. 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

యెషయా 18:7 => ఆ కాలమున ఎతత్యినవారును నునుపైన చరమ్ముగలవారును. 

దూరములోనునన్ భీకరమైనవారును నదులు పారు దేశము గలవారునైయునన్ దౌషిట్కులగు ఆ జనులు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాకు అరప్ణముగా ఆయన నామమునకు నివాససథ్లముగానుండు 

సీయోను పరవ్తమునకు తేబడుదురు.  

యెషయా 22:15 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

గృహనిరావ్హకుడైన షెబాన్ అను ఈ విచారణకరత్యొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:5 => ఆ కాలమున ఆకాశము కిర్ందనుండు పర్తి జనములోనుండి వచిచ్న 

భకిత్గల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

వచనము 31 
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అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో 

కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:12 => అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గీర్సుదేశసుథ్లైన 

సతరీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశవ్సించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:6 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ నా మాటలను మీ హృదయములోను మీ 

మనసుస్లోను ఉంచుకొని వాటిని మీచేతులమీద సూచనలుగా కటుట్కొనవలెను. అవి మీ కనున్లనడుమ 

బాసికములుగా ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:19 => నీవు నీ యింట కూరుచ్ండునపుప్డు తోర్వను నడుచునపుప్డు 

పండుకొనునపుప్డు లేచునపుప్డు వాటినిగూరిచ్ మాటలాడుచు వాటిని మీ పిలల్లకు నేరిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:20 => నీ యింటి దావ్రబంధములమీదను నీ గవునులమీదను వాటిని 

వార్యవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:18 => మరియు అతడు రాజయ్సింహాసనమందు ఆసీనుడైన తరువాత 

లేవీయులైన యాజకుల సావ్ధీనములోనునన్ గర్ంథమును చూచి ఆ ధరమ్శాసత్రమునకు ఒక పర్తిని 

తనకొరకు వార్సికొనవలెను; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 17:19 => అది అతనియొదద్ ఉండవలెను. తన రాజయ్మందు తానును తన 

కుమారులును ఇశార్యేలు మధయ్ను దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుటకై  

యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

కీరత్నలు 1:2 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు ఆనందించుచు దివారాతర్ము దానిని ధాయ్నించువాడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

కీరత్నలు 119:111 => నీ శాసనములు నాకు హృదయానందకరములు అవి నాకు నితయ్సావ్సథ్య్మని 

భావించుచునాన్ను. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 8:33 => ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానినవలంబించి జాఞ్నులై యుండుడి. 
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సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

యోహాను 5:40 => అయితే మీకు జీవము కలుగునటుల్ మీరు నాయొదద్కు రానొలల్రు. 

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. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళి ల్పోయిరి. అదేదనగా. 

యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 

లూకా 3:4 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడి  

లూకా 4:17 => పర్వకత్యైన యెషయా గర్ంథము ఆయన చేతికియయ్బడెను; ఆయన గర్ంథము 

విపప్గా -- 

యెషయా 18:7 => ఆ కాలమున ఎతత్యినవారును నునుపైన చరమ్ముగలవారును. 

దూరములోనునన్ భీకరమైనవారును నదులు పారు దేశము గలవారునైయునన్ దౌషిట్కులగు ఆ జనులు 
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సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాకు అరప్ణముగా ఆయన నామమునకు నివాససథ్లముగానుండు 

సీయోను పరవ్తమునకు తేబడుదురు.  

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 

వచనము 32 

అతడు లేఖనమందు చదువుచునన్ భాగమేదనగా ఆయన గొఱఱ్వలె వధకు తేబడెను బొచుచ్ 

కతిత్రించువాని యెదుట గొఱఱ్పిలల్ ఏలాగు మౌనముగా ఉండునో ఆలాగే ఆయన నోరు తెరవకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:19 => పేతురు ఆ దరశ్నమునుగూరిచ్ యోచించుచుండగా ఆతమ్ ఇదిగో 

ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నినున్ వెదకుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:4 => కాబటిట్ వీరు పరిశుదాధ్తమ్చేత పంపబడినవారై సెలూకయకు వచిచ్ 

అకక్డనుండి ఓడయెకిక్ కుపర్కు వెళి ల్రి. 

Page  of 1258 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:7 => యేసు యొకక్ ఆతమ్ వారిని వెళల్నియయ్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:22 => ఇదిగో నేనిపుప్డు ఆతమ్యందు బంధింపబడినవాడనై 

యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదుగాని, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:23 => బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని 

పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

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. 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

లూకా 2:27 => అంతట ధరమ్శాసత్ర పదధ్తి చొపుప్న ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తలిదండుర్లు 

శిశువైన యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్నపుప్డు  

వచనము 33 

ఆయన దీనతవ్మునుబటిట్ ఆయనకు నాయ్యవిమరశ్ దొరకకపోయెను ఆయన సంతానమును ఎవరు 

వివరింతురు? ఆయన జీవము భూమిమీదనుండి తీసివేయబడినది. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27 => అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై 

ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

కీరత్నలు 119:32 => నా హృదయమును నీవు విశాలపరచునపుప్డు నేను నీ ఆజఞ్లమారగ్మున 

పరుగెతెత్దను. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

మతత్యి 13:51 => వీటిననిన్టిని మీరు గర్హించితిరా అని వారిని అడుగగా వారు గర్హించితిమనిరి. 

మతత్యి 15:10 => జనసమూహములను పిలిచి మీరు విని గర్హించుడి; 

మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

మారుక్ 13:14 => మరియు నాశకరమైన హేయవసుత్వు నిలువరాని సథ్లమందు నిలుచుట మీరు 

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 
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యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 14:19 => అయినను సంఘములో భాషతో పదివేల మాటలు పలుకుటకంటె, 

ఇతరులకు బోధ కలుగునటుల్ నా మనసుస్తో అయిదు మాటలు పలుకుట మేలు. 

ఎఫెసీయులకు 5:17 => ఇందు నిమితత్ము మీరు అవివేకులు కాక పర్భువు యొకక్ చితత్మేమిటో 

గర్హించుకొనుడి. 

పర్కటన 13:18 => బుదిధ్ గలవాడు మృగము యొకక్ సంఖయ్ను లెకిక్ంపనిముమ్; అది యొక 

మనుషుయ్ని సంఖయ్యే; ఆ సంఖయ్ ఆరువందల అరువది యారు; ఇందులో జాఞ్నము కలదు. 

నెహెమాయ్ 8:8 => ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా 

గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

సామెతలు 1:6 => వీటిచేత సామెతలను భావసూచక విషయములను జాఞ్నుల మాటలను వారు 

చెపిప్న గూఢవాకయ్ములను జనులు గర్హించుదురు. 

యెహెజేక్లు 17:12 => తిరుగుబాటుచేయు వీరితో ఇటల్నుము ఈ మాటల భావము మీకు 

తెలియదా? యిదిగో బబులోనురాజు యెరూషలేమునకు వచిచ్ దాని రాజును దాని అధిపతులను 

పటుట్కొని, తనయొదద్ నుండుటకై బబులోనుపురమునకు వారిని తీసికొనిపోయెను. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

మారుక్ 7:14 => అపుప్డాయన జనసమూహమును మరల తనయొదద్కు పిలిచి మీరందరు నా మాట 

విని గర్హించుడి. 
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వచనము 34 

అపుప్డు నపుంసకుడు పర్వకత్ యెవనిగూరిచ్ యీలాగు చెపుప్చునాన్డు? తనున్ గూరిచ్యా, వేరొకని 

గూరిచ్యా?దయచేసి నాకు తెలుపుమని ఫిలిపుప్నడిగెను. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 73:16 => అయినను దీనిని తెలిసికొనవలెనని ఆలోచించినపుప్డు 

కీరత్నలు 73:17 => నేను దేవుని పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి పోయి వారి అంతమునుగూరిచ్ 

ధాయ్నించువరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరముగా ఉండెను.  

కీరత్నలు 73:22 => నేను తెలివిలేని పశుపార్యుడనైతిని నీ సనిన్ధిని మృగమువంటి వాడనైతిని. 

సామెతలు 30:2 => నిశచ్యముగా మనుషుయ్లలో నావంటి పశుపార్యుడు లేడు నరులకునన్ 

వివేచన నాకు లేదు. 

సామెతలు 30:3 => నేను జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నము 

పొందలేదు. 

యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 

యెషయా 29:19 => యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధికమగును మనుషుయ్లలో 

బీదలు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవునియందు అనందించెదరు.  

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  
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మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడడ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడడ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 

మారుక్ 10:15 => చినన్బిడడ్ వలె దేవుని రాజయ్ము నంగీకరింపనివాడు అందులో నెంతమాతర్ము 

పర్వేశింపడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱిఱ్వాడు కావలెను. 

1 కొరిందీయులకు 8 :2 => ఒకడు తనకేమైనను తెలియుననుకొనియుంటే , తాను 

తెలిసికొనవలసినటుట్ ఇంకను ఏమియు తెలిసికొనినవాడు కాడు. 

1 కొరిందీయులకు 14:36 => దేవుని వాకయ్ము మీయొదద్నుండియే బయలువెళె ల్నా? మీయొదద్కు 

మాతర్మే వచెచ్నా? 

1 కొరిందీయులకు 14:37 => ఎవడైనను తాను పర్వకత్నని యైనను ఆతమ్సంబంధినని యైనను 

తలంచుకొనినయెడల, నేను మీకు వార్యుచునన్వి పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్లని అతడు దృఢముగా 

తెలిసికొనవలెను. 

యాకోబు 1:10 => ఏలయనగా ఇతడు గడిడ్పువువ్వలె గతించిపోవును.  

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 
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2 రాజులు 5:9 => నయమాను గుఱఱ్ములతోను రథముతోను వచిచ్ ఎలీషా యింటి 

దావ్రముముందర నిలిచియుండగా 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

2 రాజులు 10:15 => అచచ్టినుండి అతడు పోయిన తరువాత తనున్ ఎదురొక్న వచిచ్న రేకాబు 

కుమారుడైన యెహోనాదాబును కనుగొని అతనిని కుశలపర్శన్లడిగి నీయెడల నాకునన్టుట్గా నాయెడల 

నీకునన్దా అని అతనినడుగగా యెహోనాదాబు ఉనన్దనెను. ఆలాగైతే నాచేతిలో చెయియ్ వేయుమని 

చెపప్గా అతడు ఇతని చేతిలో చెయియ్ వేసెను. గనుక యెహూ తన రథముమీద అతనిని ఎకిక్ంచుకొని 

2 రాజులు 10:16 => యెహోవాను గూరిచ్ నాకు కలిగిన ఆసకిత్ని చూచుటకై నాతోకూడ రమమ్నగా 

యెహూ రథముమీద వారతని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:14 => కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను, తిను దానిలోనుండి 

తిండి వచెచ్ను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథ భావమును చెపప్లేకపోయిరి. 

1 రాజులు 20:33 => అపుప్డు ఆ మనుషుయ్లు సంగతి గర్హించి అతని మనసుస్ ఏలాగుననునన్దో 

అది నిశచ్యముగా గురెత్రిగి ఆ మాటనుబటిట్ బెనహ్దదు నీకు సహోదరుడే అని చెపప్గా అతడు మీరు వెళి ల్ 

అతనిని తోడుకొని రండనెను. బెనహ్దదు తనయొదద్కు రాగా అతడు తన రథముమీద అతని 

ఎకిక్ంచుకొనెను. 

2 రాజులు 5:21 => నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి 

పరుగున వచుచ్చునన్ వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదురొక్ని కేష్మమా అని 

అడిగెను. అతడు కేష్మమే అని చెపిప్ 

సామెతలు 1:6 => వీటిచేత సామెతలను భావసూచక విషయములను జాఞ్నుల మాటలను వారు 

చెపిప్న గూఢవాకయ్ములను జనులు గర్హించుదురు. 
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మతత్యి 13:51 => వీటిననిన్టిని మీరు గర్హించితిరా అని వారిని అడుగగా వారు గర్హించితిమనిరి. 

మారుక్ 13:14 => మరియు నాశకరమైన హేయవసుత్వు నిలువరాని సథ్లమందు నిలుచుట మీరు 

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

వచనము 35 

అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ 

పర్కటించెను. 

యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

కీరత్నలు 44:11 => భోజనపదారథ్ముగా ఒకడు గొఱఱ్లను అపప్గించునటుల్ నీవు మముమ్ను 

అపప్గించియునాన్వు అనయ్జనులలోనికి మముమ్ను చెదరగొటిట్యునాన్వు  

కీరత్నలు 44:12 => అధికమైన వెల చెపప్క ధనపార్పిత్ లేకయే నీవే నీ పర్జలను అమిమ్యునాన్వు 

యిరిమ్యా 11:19 => అయితే నేను వధకు తేబడుచుండు సాధువైన గొఱఱ్పిలల్వలె ఉంటిని; మనము 

చెటుట్ను దాని ఫలమును నశింపజేయుదము రండి, వాని పేరు ఇకను జాఞ్పకము చేయబడకపోవునటుల్ 

బర్దుకువారిలో నుండకుండ వాని నిరూమ్లము చేయుదము రండని వారు నామీద చేసిన 

దురాలోచనలను నేనెరుగకయుంటిని. 
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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. 

యిరిమ్యా 51:40 => గొఱఱ్పిలల్లు వధకు పోవునటుల్ను మేకపోతులును పాటే ఠ్ళుల్ను వధకు 

పోవునటుల్ను వారిని వధకు రపిప్ంచెదను. 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

కీరత్నలు 39:2 => నేను ఏమియు మాటలాడక మౌనినైతిని కేష్మమును గూరిచ్యైనను పలుకక నేను 

మౌనముగా నుంటిని అయినను నా విచారము అధికమాయెను.  

కీరత్నలు 39:9 => దాని చేసినది నీవే గనుక నోరు తెరవక నేను మౌనినైతిని. 

మతత్యి 26:62 => పర్ధానయాజకుడు లేచి నీవు ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? వీరు నీమీద 

పలుకుచునన్ సాక్షయ్మేమని అడుగగా యేసు ఊరకుండెను. 
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మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 

లూకా 23:34 => యేసు తండీర్, వీరేమి చేయుచునాన్రో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని 

చెపెప్ను. వారు ఆయన వసత్రములు పంచుకొనుటకై చీటుల్వేసిరి. 

యోహాను 18:9 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవారిలో ఒకనినైనను నేను పోగొటుట్కొనలేదని ఆయన 

చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ ఈలాగు చెపెప్ను. 

యోహాను 18:10 => సీమోను పేతురునొదద్ కతిత్ యుండినందున అతడు దానిని దూసి, 

పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్ అతని కుడిచెవి తెగనరికెను. 

యోహాను 18:11 => ఆ దాసుని పేరు మలుక్. యేసు కతిత్ ఒరలో ఉంచుము; తండిర్ నాకు 

అనుగర్హించిన గినెన్లోనిది నేను తార్గకుందునా అని పేతురుతో అనెను. 

ఆదికాండము 22:9 => ఆలాగు వారిదద్రు కూడి వెళి ల్ దేవుడు అతనితో చెపిప్నచోటికి వచిచ్నపుప్డు 

అబార్హాము అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ కటెట్లు చకక్గా పేరిచ్ తన కుమారుడగు ఇసాస్కును బంధించి ఆ 

పీఠముపైనునన్ కటెట్లమీద ఉంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:39 => ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

మతత్యి 27:12 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును ఆయనమీద నేరము మోపినపుప్డు ఆయన 

పర్తుయ్తత్రమేమియు ఇయయ్లేదు. 

మారుక్ 14:61 => అయితే ఆయన ఉతత్రమేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. తిరిగి పర్ధానయాజకుడు 

పరమాతుమ్ని కుమారుడవైన కీర్సుత్వు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

లూకా 23:9 => ఆయనను చూచినపుప్డు చాల పర్శన్లు వేసినను ఆయన అతనికి ఉతత్రమేమియు 

ఇయయ్లేదు. 

యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 
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యోహాను 19:9 => నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని యేసును అడిగెను; అయితే యేసు అతనికి ఏ 

ఉతత్రము ఇయయ్లేదు 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

వచనము 36 

వారు తోర్వలో వెళుల్చుండగా నీళుల్నన్ యొక చోటికి వచిచ్నపుప్డు నపుంసకుడు ఇదిగో నీళుల్; నాకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపుమని ఆజాఞ్పించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

యోబు 27:2 => నా ఊపిరి యింకను నాలో పూరణ్ముగా ఉండుటనుబటిట్యు దేవుని ఆతమ్ నా 

నాసికారంధర్ములలో ఉండుటనుబటిట్యు 

యోబు 34:5 => నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పటల్ నాయ్యము తపెప్ను 

యెషయా 5:23 => వారు లంచము పుచుచ్కొని దుషుట్డు నీతిమంతుడని తీరుప్ తీరుచ్దురు 

నీతిమంతుల నీతిని దురీన్తిగా కనబడచేయుదురు. 

యెషయా 10:2 => తలిదండుర్లు లేనివారిని కొలల్పెటుట్కొనవలెననియు కోరి నాయ్యవిమరశ్ 

జరిగింపకుండ దరిదుర్లను తొలగించుటకును నా పర్జలలోని బీదల నాయ్యమును తపిప్ంచుటకును 

అనాయ్యపు విధులను విధించువారికిని బాధకరమైన శాసనములను వార్యించువారికిని శర్మ.  

హబకూక్కు 1:4 => అందువలన ధరమ్శాసత్రము నిరరథ్కమాయెను, నాయ్యము ఎనన్డును జరుగకుండ 

మానిపోయెను, భకిత్హీనులు వచిచ్ నీతిపరులను చుటుట్కొందురు, నాయ్యము చెడిపోవుచునన్ది. 

మతత్యి 27:12 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును ఆయనమీద నేరము మోపినపుప్డు ఆయన 

పర్తుయ్తత్రమేమియు ఇయయ్లేదు. 

మతత్యి 27:13 => కాబటిట్ పిలాతు నీమీద వీరెనిన్ నేరములు మోపుచునాన్రో నీవు వినలేదా? అని 

ఆయనను అడిగెను. 

మతత్యి 27:14 => అయితే ఆయన ఒక మాటకైనను అతనికి ఉతత్రమియయ్లేదు గనుక అధిపతి 

మికిక్లి ఆశచ్రయ్పడెను. 

మతత్యి 27:15 => జనులు కోరుకొనిన యొక ఖయిదీని పండుగలో విడుదలచేయుట అధిపతికి 

వాడుక. 

మతత్యి 27:16 => ఆ కాలమందు బరబబ్ అను పర్సిదుధ్డైన యొక ఖయిదీ చెరసాలలో ఉండెను. 

మతత్యి 27:17 => కాబటిట్ జనులు కూడి వచిచ్నపుప్డు పిలాతు నేనెవనిని  
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మతత్యి 27:18 => విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రు? బరబబ్నా లేక కీర్సత్నబడిన 

యేసునా? అని వారిని అడిగెను. ఏలయనగా వారు అసూయచేత ఆయనను అపప్గించిరని అతడు 

ఎరిగియుండెను 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

మతత్యి 27:20 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, 

యేసును సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

మతత్యి 27:21 => అధిపతి ఈ యిదద్రిలో నేనెవనిని విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రని 

వారినడుగగా వారు బరబబ్నే అనిరి. 

మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

మతత్యి 27:26 => అపుప్డతడు వారు కోరినటుట్ బరబబ్ను వారికి విడుదల చేసి, యేసును 

కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 
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యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 

యోహాను 19:14 => ఆ దినము పసాక్ను సిదధ్పరచు దినము; అపుప్డు ఉదయము ఆరు గంటలు 

కావచెచ్ను. అతడు ఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెపప్గా 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

యోహాను 19:16 => అపుప్డు సిలువ వేయబడుటకై అతడాయనను వారికి అపప్గించెను. 

కీరత్నలు 22:30 => ఒక సంతతివారు ఆయనను సేవించెదరు రాబోవు తరమునకు పర్భువునుగూరిచ్ 

వివరింతురు. 

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 
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ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

యోహాను 7:27 => అయినను ఈయన ఎకక్డివాడో యెరుగుదుము; కీర్సుత్ వచుచ్నపుప్డు ఆయన 

యెకక్డివాడో యెవడును ఎరుగడని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 19:9 => నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని యేసును అడిగెను; అయితే యేసు అతనికి ఏ 

ఉతత్రము ఇయయ్లేదు 

వచనము 37 

ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

మతత్యి 2:2 => యూదుల రాజుగా పుటిట్నవాడెకక్డ నునాన్డు? తూరుప్ దికుక్న మేము ఆయన 

నక్షతర్ము చూచి, ఆయనను పూజింప వచిచ్తిమని చెపిప్రి 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 
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మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసు త్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 13:36 => అపుప్డాయన జనసమూహములను పంపివేసి, యింటిలోనికి వెళల్గా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్ పొలము లోని గురుగులను గూరిచ్న ఉపమానభావము మాకు 

తెలియజెపుప్మనిరి. 

మతత్యి 15:15 => అందుకు పేతురు ఈ ఉపమానభావము మాకు తెలుపుమని ఆయనను అడుగగా 

దానియేలు 9:2 => అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు దానియేలను నేను యెహోవా తన 

పర్వకత్యగు యిరీమ్యాకు సెలవిచిచ్ తెలియజేసినటుట్, యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన డెబబ్ది 

సంవతస్రములు సంపూరిత్యౌచునన్వని గర్ంథములవలన గర్హించితిని. 

వచనము 38 

అంతట ఫిలిపుప్ అతనికి బాపిత్సమ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

మతత్యి 5:2 => అపుప్డాయన నోరు తెరచి యీలాగు బోధింపసాగెను 

2 కొరిందీయులకు 6:11 => ఓ కొరింథీయులారా, అరమర లేకుండ మీతో మాటలాడుచునాన్ను, 

మా హృదయము విశాలపరచబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:28 => యేసే కీర్సుత్ అని లేఖనములదావ్రా అతడు దృషాట్ంతపరచి, 

యూదుల వాదమును బహిరంగముగాను గటిట్గాను ఖండించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:23 => అతనికి ఒక దినము నియమించి, అతని బసలోనికి 

అతనియొదద్కు అనేకులు వచిచ్రి. ఉదయమునుండి సాయంకాలమువరకు అతడు దేవుని 

రాజయ్మునుగూరిచ్ పూరిత్గా సాక్షయ్మిచుచ్చు, మోషే ధరమ్శాసత్రములోనుండియు పర్వకత్లలోనుండియు 

సంతగులెతిత్ యేసునుగూరిచ్ వివరముగా బోధించుచు వారిని ఒపిప్ంచుచుండెను 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:20 => మీకొరకు నియమించిన కీర్సుత్యేసును ఆయన పంపునటుల్ను మీ 

పాపములు తుడిచివేయబడు నిమితత్మును మారుమనసుస్ నొంది తిరుగుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 

గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 2:2 => నేను, యేసుకీర్సుత్ను అనగా, సిలువవేయబడిన యేసుకీర్సుత్ను తపప్, 

మరిదేనిని మీమధయ్ నెరుగకుందునని నిశచ్యించుకొంటిని. 

ఎఫెసీయులకు 4:21 => ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు 

ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళి ల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8 => ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన 

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

వచనము 39 

వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను కొనిపోయెను, నపుంసకుడు 

సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:47 => అందుకు పేతురు మనవలె పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిన వీరు 

బాపిత్సమ్ము పొందకుండ ఎవడైనను నీళళ్కు ఆటంకము చేయగలడా అని చెపిప్ 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 3:23 => సలీము దగగ్ర నునన్ ఐనోనను సథ్లమున నీళుల్ విసాత్రముగా ఉండెను గనుక 

యోహానుకూడ అకక్డ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు ఉండెను; జనులు వచిచ్ బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 
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తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

1 యోహాను 5:6 => నీళల్ దావ్రాను రకత్ము దావ్రాను వచిచ్న వాడు ఈయనే, అనగా యేసుకీర్సేత్. 

ఈయన నీళల్తో మాతర్మేగాక నీళల్తోను రకత్ముతోను వచెచ్ను. ఆతమ్ సతయ్ము గనుక సాక్షయ్మిచుచ్వాడు 

ఆతమ్యే. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 40 

అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు వచుచ్వరకు అతడు 

పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:13 => అపుప్డు సీమోను కూడ నమిమ్ బాపిత్సమ్ముపొంది ఫిలిపుప్ను 

ఎడబాయకుండి, సూచక కిర్యలును గొపప్ అదుభ్తములును జరుగుట చూచి విభార్ంతినొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

1 పేతురు 3:21 => దానికి సాదృశయ్మైన బాపిత్సమ్ము ఇపుప్డు మిముమ్ను రకిష్ంచుచునన్ది; అదేదనగా 

శరీర మాలినయ్ము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుకీర్సుత్ పునరుతాథ్న మూలముగా దేవుని విషయము 

నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్నిచుచ్ పర్తుయ్తత్రమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 
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మతత్యి 16:16 => అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన కీర్సుత్వని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

యోహాను 6:69 => నీవే దేవుని పరిశుదుధ్డవని మేము విశవ్సించి యెరిగియునాన్మని ఆయనతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 9:35 => పరిసయుయ్లు వానిని వెలివేసిరని యేసు విని వానిని కనుగొని నీవు దేవుని 

కుమారునియందు విశావ్సముంచుచునాన్వా అని అడిగెను. 

యోహాను 9:36 => అందుకు వాడు పర్భువా, నేను ఆయనయందు విశావ్సముంచుటకు ఆయన 

ఎవడని అడుగగా 

యోహాను 9:37 => యేసు నీవాయనను చూచుచునాన్వు; నీతో మాటలాడుచునన్వాడు ఆయనే 

అనెను. 

యోహాను 9:38 => అంతట వాడు పర్భువా, నేను విశవ్సించుచునాన్నని చెపిప్ ఆయనకు మొర్కెక్ను. 

యోహాను 11:27 => ఆమె అవును పర్భువా, నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వని నముమ్చునాన్నని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:31 => యేసు దేవుని కుమారుడైన కీర్సుత్ అని మీరు నముమ్నటుల్ను, నమిమ్ ఆయన 

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:3 => ఇందుచేత దేవుని ఆతమ్వలన మాటలాడువాడెవడును యేసు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్డనియు, పరిశుదాధ్తమ్వలన తపప్ ఎవడును యేసు పర్భువని చెపప్లేడనియు నేను 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 యోహాను 4:15 => యేసు దేవుని కుమారుడని యెవడు ఒపుప్కొనునో, వానిలో దేవుడు 

నిలిచియునాన్డు, వాడు దేవునియందునాన్డు. 
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1 యోహాను 5:1 => యేసే కీర్సత్యి యునాన్డని నముమ్ పర్తివాడును దేవుని మూలముగా 

పుటిట్యునాన్డు. పుటిట్ంచినవానిని పేర్మించు పర్తివాడును ఆయన మూలముగా పుటిట్నవానిని 

పేర్మించును. 

1 యోహాను 5:5 => యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్వాడు తపప్ లోకమును జయించువాడు మరి 

ఎవడు? 

1 యోహాను 5:10 => ఆ సాక్షయ్మేమనగా దేవుడు మనకు నితయ్జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము 

ఆయన కుమారుని యందునన్ది. 

1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 5:13 => ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగిన ధైరయ్మేదనగా, ఆయన చితాత్నుసారముగా 

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 86:12 => నా పూరణ్హృదయముతో నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను నీ 

నామమును నితయ్ము మహిమపరచెదను. 

యిరిమ్యా 29:13 => మీరు ననున్ వెదకినయెడల, పూరణ్మనసుస్తో ననున్గూరిచ్ విచారణ 

చేయునెడల మీరు ననున్ కనుగొందురు, 
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యెహెజేక్లు 44:5 => యెహోవా నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా, యెహోవా 

మందిరమునుగూరిచ్న కటట్డలనిన్టిని విధులనిన్టిని నేను నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; నీవు మనసుస్ 

నిలుపుకొని ఆ సంగతులనిన్టిని చూచి చెవినిబెటుట్ము. మరియు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి పోవు 

మారగ్ములనిన్టి దావ్రా మందిరములోపలికి వచుచ్టనుగూరిచ్ యోచించుము.  

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 

మారుక్ 8:29 => అందుకాయన మీరైతే నేను ఎవడని చెపుప్చునాన్రని వారినడుగగా పేతురు నీవు 

కీర్సుత్వని ఆయనతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:7 => మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

లూకా 9:20 => అందుకాయన మీరైతే నేనెవడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని వారినడుగగా పేతురు నీవు 

దేవుని కీర్సుత్వనెను. 

యోహాను 3:15 => ఆలాగే విశవ్సించు పర్తివాడును నశింపక ఆయన దావ్రా నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ మనుషయ్కుమారుడు ఎతత్బడవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

రోమీయులకు 10:9 => అదేమనగా యేసు పర్భువని నీ నోటితో ఒపుప్కొని, దేవుడు 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయమందు విశవ్సించినయెడల, నీవు రకిష్ంపబడుదువు. 
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2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

గలతీయులకు 2:20 => నేను కీర్సుత్తో కూడ సిలువ వేయబడియునాన్ను; ఇకను జీవించువాడను 

నేను కాను, కీర్సేత్ నాయందు జీవించుచునాన్డు. నేనిపుప్డు శరీరమందు జీవించుచునన్ జీవితము ననున్ 

పేర్మించి, నా కొరకు తనున్తాను అపప్గించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశావ్సమువలన 

జీవించుచునాన్ను. 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 
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వచనము 1 

సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును హతయ్చేయుటయును తనకు 

పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 

యోహాను 3:22 => అటుతరువాత యేసు తన శిషుయ్లతో కూడ యూదయ దేశమునకు వచిచ్ అకక్డ 

వారితో కాలము గడుపుచు బాపిత్సమ్మిచుచ్చు ఉండెను. 

యోహాను 3:23 => సలీము దగగ్ర నునన్ ఐనోనను సథ్లమున నీళుల్ విసాత్రముగా ఉండెను గనుక 

యోహానుకూడ అకక్డ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు ఉండెను; జనులు వచిచ్ బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

యోహాను 4:1 => యోహానుకంటె యేసు ఎకుక్వమందిని శిషుయ్లనుగా చేసికొని వారికి 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునన్ సంగతి పరిసయుయ్లు వినిరని పర్భువునకు తెలిసినపప్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

వచనము 2 

యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, వారిని బంధించి 

యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

మతత్యి 3:16 => యేసు బాపిత్సమ్ము పొందిన వెంటనే నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచెచ్ను; ఇదిగో 

ఆకాశము తెరవబడెను, దేవుని ఆతమ్ పావురమువలె దిగి తనమీదికి వచుచ్ట చూచెను. 

మారుక్ 1:10 => వెంటనే ఆయన నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచుచ్చుండగా ఆకాశము 

చీలచ్బడుటయు, పరిశుదాధ్తమ్ పావురమువలె తనమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  
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2 రాజులు 2:16 => అతనితో ఇటల్నిరి ఇదిగో నీ దాసులమైన మాయొదద్ ఏబదిమంది 

బలముగలవారునాన్రు; మా మీద దయయుంచి నీ గురువును వెదకుటకు వారిని పోనిముమ్; యెహోవా 

ఆతమ్ అతనిని ఎతిత్ యొక పరవ్తము మీదనైనను లోయయందైనను వేసి యుండునేమో అని మనవి 

చేయగా అతడు ఎవరిని పంపవదద్నెను. 

యెహెజేక్లు 3:12 => అంతలో ఆతమ్ ననెన్తిత్కొనిపోగా యెహోవా పర్భావమునకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక అను శబద్మొకటి ఆయన యునన్ సథ్లమునుండి ఆరాభ్టముతో నా వెనుక పలుకుట 

నేను వింటిని. 

యెహెజేక్లు 3:13 => మరియు ఆ జంతువుల రెకక్లు ఒక దానికొకటి తగులుటవలన కలుగు 

చపుప్డును వాటి పర్కక్నునన్ చకర్ముల ధవ్నియు గొపప్ సందడి జరుగుచునన్టుల్గా నాకు వినబడెను 

యెహెజేక్లు 3:14 => ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడుకొనిపోగా నా మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా 

వాయ్కులపడుచు కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు, యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 8:3 => మరియు చెయియ్వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా తలవెండుర్కలు పటుట్కొనగా 

ఆతమ్ భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ననెన్తిత్ , నేను దేవుని దరశ్నములను చూచుచుండగా 

యెరూషలేమునకు ఉతత్రపువైపుననునన్ ఆవరణ దావ్రముదగగ్ర రోషము పుటిట్ంచు విగర్హసాథ్నములో 

ననున్ దించెను. 

యెహెజేక్లు 11:24 => తరువాత ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్, నేను దైవాతమ్వశుడను కాగా, దరశ్నములో 

నైనటుట్ కలీద్యులదేశమునందు చెరలో ఉనన్వారియొదద్కు ననున్ దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన 

దరశ్నము కనబడకుండ పైకెకెక్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 
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2 కొరిందీయులకు 12:4 => అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో శరీరములేక కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:8 => అందుకు ఆ పటట్ణములో మిగుల సంతోషము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:52 => అయితే శిషుయ్లు ఆనందభరితులై పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, 

దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

కీరత్నలు 119:14 => సరవ్సంపదలు దొరికినటుల్ నీ శాసనముల మారగ్మునుబటిట్ నేను 

సంతోషించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:111 => నీ శాసనములు నాకు హృదయానందకరములు అవి నాకు నితయ్సావ్సథ్య్మని 

భావించుచునాన్ను. 

యెషయా 35:1 => అరణయ్మును ఎండిన భూమియు సంతోషించును అడవి ఉలల్సించి కసూత్రి 

పుషప్మువలె పూయును  

యెషయా 35:2 => అది బహుగా పూయుచు ఉలల్సించును ఉలల్సించి సంగీతములు పాడును 

లెబానోను సౌందరయ్ము దానికి కలుగును కరెమ్లు షారోనులకునన్ సొగసు దానికుండును అవి 

యెహోవా మహిమను మన దేవుని తేజసుస్ను చూచును.  

యెషయా 55:12 => మీరు సంతోషముగా బయలువెళుల్దురు సమాధానము పొంది 

తోడుకొనిపోబడుదురు మీ యెదుట పరవ్తములును మెటట్లును సంగీతనాదము చేయును పొలములోని 

చెటల్నిన్యు చపప్టుల్ కొటుట్ను. 

యెషయా 55:13 => ముండల్చెటల్కు బదులుగా దేవదారువృక్షములు మొలుచును దురదగొండిచెటల్కు 

బదులుగా గొంజివృక్షములు ఎదుగును అది యెహోవాకు ఖాయ్తిగాను ఆయనకు కొటిట్వేయబడని 

నితయ్మైన జాఞ్పక సూచనగాను ఉండును.  

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 
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నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

యెషయా 66:13 => ఒకని తలిల్ వానిని ఆదరించునటుల్ నేను మిముమ్ను ఆదరించెదను 

యెరూషలేములోనే మీరు ఆదరింపబడెదరు. 

యెషయా 66:14 => మీరు చూడగా మీ హృదయము ఉలల్సించును మీ యెముకలు లేతగడిడ్వలె 

బలియును యెహోవా హసత్బలము ఆయన సేవకులయెడల కనుపరచబడును ఆయన తన 

శతుర్వులయెడల కోపము చూపును.  

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 

రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

యాకోబు 1:9 => దీనుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన ఉనన్తదశయందు అతిశయింపవలెను, 

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 

యాకోబు 1:10 => ఏలయనగా ఇతడు గడిడ్పువువ్వలె గతించిపోవును.  

యాకోబు 4:16 => ఇపుప్డైతే మీరు మీ డంబములయందు అతిశయపడుచునాన్రు. ఇటిట్ 

అతిశయమంతయు చెడడ్ది. 

యెహెజేక్లు 11:1 => పిమమ్ట ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ యెహోవా మందిరపు తూరుప్ గుమమ్ము నొదద్కు 

చేరిచ్ ననున్ దింపగా గుమమ్పు వాకిట ఇరువదియైదుగురు మనుషుయ్లు కనబడిరి; వారిలో జనులకు 

పర్ధానులైన అజూజ్రు కుమారుడగు యజనాయ్యు బెనాయా కుమారుడగు పెలటాయ్యు నాకు కనబడిరి. 

యెహెజేక్లు 37:1 => యెహోవా హసత్ము నా మీదికి వచెచ్ను. నేను ఆతమ్వశుడనైయుండగా 

యెహోవా ననున్ తోడుకొనిపోయి యెముకలతో నిండియునన్ యొక లోయలో ననున్ దింపెను. ఆయన 

వాటిమధయ్ ననున్ ఇటు అటు నడిపించుచుండగా 

యెహెజేక్లు 43:5 => ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ లోపటి ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా యెహోవా 

తేజోమహిమతో మందిరము నిండియుండెను. 

మతత్యి 4:1 => అపుప్డు యేసు అపవాదిచేత శోధింపబడుటకు ఆతమ్వలన అరణయ్మునకు 

కొనిపోబడెను. 

మారుక్ 9:8 => వెంటనే వారు చుటుట్ చూచినపుప్డు, తమయొదద్నునన్ యేసు తపప్ మరి ఎవరును 

వారికి కనబడలేదు. 

లూకా 4:1 => యేసు పరిశుదాధ్తమ్ పూరు ణ్డై యొరాద్ను నదినుండి తిరిగివచిచ్, నలువది దినములు 

ఆతమ్చేత అరణయ్ములో నడిపింపబడి 

యోహాను 8:59 => కాబటిట్ వారు ఆయనమీద రువువ్టకు రాళుల్ ఎతిత్రి గాని యేసు దాగి 

దేవాలయములోనుండి బయటికి వెళి ల్పోయెను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 21:10 => ఆతమ్వశుడనైయునన్ ననున్ యెతత్యిన గొపప్ పరవ్తము మీదికి కొనిపోయి, 

యెరూషలేము అను పరిశుదధ్ పటట్ణము దేవుని మహిమగలదై పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి 

దిగివచుచ్ట నాకు చూపెను. 

వచనము 3 

అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక 

వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 

యెహోషువ 15:46 => దాని పటట్ణములును గార్మములును, ఐగుపుత్ ఏటివరకు పెదద్ సముదర్ము 

వరకును అషోడ్దును,  

యెహోషువ 15:47 => గాజాను వాటి పార్ంతము వరకును వాటి గార్మములును పలెల్లును, 

1 సమూయేలు 5:1 => ఫలిషీత్యులు దేవుని మందసమును పటుట్కొని ఎబెనెజరునుండి అషోడ్దునకు 

తీసికొనివచిచ్ 

జెకరాయ్ 9:6 => అషోడ్దులో సంకరజనము కాపురముండును, ఫిలిషీత్యుల అతిశయాసప్దమును నేను 

నాశనము చేసెదను. 

లూకా 10:1 => అటుతరువాత పర్భువు డెబబ్దిమంది యితరులను నియమించి, తాను వెళల్బోవు 

పర్తి ఊరికిని పర్తిచోటికిని తనకంటె ముందు ఇదద్రిదద్రినిగా పంపెను. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 
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రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:33 => అధిపతి ఆ పతిర్క చదివినపుప్డు ఇతడు ఏ పర్దేశపువాడని 

అడిగి, అతడు కిలికియవాడని తెలిసికొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:4 => అందుకు ఫేసుత్ పౌలు కైసరయలో కావలిలో ఉనాన్డు; నేను 

శీఘర్ముగా అకక్డికి వెళల్బోవుచునాన్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని 

యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు 

బోధించిరి. 

జెఫనాయ్ 2:7 => తమ దేవుడైన యెహోవా యూదావారిని కటాకిష్ంచి వారిని చెరలోనుండి రపిప్ంచగా 

అచచ్ట వారిలో శేషించిన వారికి ఒక సథ్లముండును; వారు అచచ్ట తమ మందలను మేపుదురు, 

అసత్మయమున వారు అషెక్లోను ఇండల్లో పండుకొందురు. 

మారుక్ 9:8 => వెంటనే వారు చుటుట్ చూచినపుప్డు, తమయొదద్నునన్ యేసు తపప్ మరి ఎవరును 

వారికి కనబడలేదు. 

యోహాను 8:59 => కాబటిట్ వారు ఆయనమీద రువువ్టకు రాళుల్ ఎతిత్రి గాని యేసు దాగి 

దేవాలయములోనుండి బయటికి వెళి ల్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళి ల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

వచనము 4 

అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము 

పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:12 => అతడు అననీయ అనునొక మనుషుయ్డు లోపలికి వచిచ్, తాను 

దృషిట్పొందునటుల్ తలమీద చేతులుంచుట చూచియునాన్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:19 => పిమమ్ట అతడు దమసుక్లోనునన్ శిషుయ్లతో కూడ కొనిన్ 

దినములుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

1 కొరిందీయులకు 15:9 => ఏలయనగా నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వవాడను దేవుని 

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

కీరత్నలు 27:12 => అబదధ్సాకుష్లును కూర్రతవ్ము వెళల్గర్కుక్వారును నా మీదికి లేచియునాన్రు. నా 

విరోధుల యిచఛ్కు ననున్ అపప్గింపకుము  

ఆదికాండము 49:27 => బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని 

అసత్మయమందు దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 

యెహోషువ 6:6 => నూను కుమారుడైన యెహోషువ యాజకులను పిలిపించి మీరు నిబంధన 

మందసమును ఎతిత్కొని మోయుడి; ఏడుగురు యాజకులు యెహోవా మందసమునకు ముందుగా 

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను ఏడు పటుట్కొని నడువవలెనని వారితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 83:4 => వారు ఇశార్యేలను పేరు ఇకను జాఞ్పకము రాకపోవునటుల్ జనముగా నుండకుండ 

వారిని సంహరించుదము రండని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 59:15 => సతయ్ము లేకపోయెను చెడుతనము విసరిజ్ంచువాడు దోచబడుచునాన్డు 

నాయ్యము జరుగకపోవుట యెహోవా చూచెను అది ఆయన దృషిట్కి పర్తికూలమైయుండెను.  

యెషయా 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును 

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 15:5 => అది దొరకినపుప్డు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసికొని యింటికి 

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:5 => ఇందునుగూరిచ్ పర్ధానయాజకుడును పెదద్లందరును నాకు 

సాకుష్లైయునాన్రు. నేను వారివలన సహోదరులయొదద్కు పతిర్కలు తీసికొని, దమసుక్లోని వారినికూడ 

బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:12 => అందు నిమితత్ము నేను పర్ధానయాజకులచేత అధికారమును 

ఆజఞ్యు పొంది దమసుక్నకు పోవుచుండగా 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

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 

హెబీర్యులకు 10:32 => అయితే మీరు వెలిగింపబడిన మీదట, శర్మలతో కూడిన గొపప్ పోరాటము 

సహించిన పూరవ్పు దినములు జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుడి. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

వచనము 5 

పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:19 => తమ శిశువులు బర్దుకకుండ వారిని బయట పారవేయవలెనని 

మన పితరులను బాధ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:5 => ఇందునుగూరిచ్ పర్ధానయాజకుడును పెదద్లందరును నాకు 

సాకుష్లైయునాన్రు. నేను వారివలన సహోదరులయొదద్కు పతిర్కలు తీసికొని, దమసుక్లోని వారినికూడ 

బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:12 => అందు నిమితత్ము నేను పర్ధానయాజకులచేత అధికారమును 

ఆజఞ్యు పొంది దమసుక్నకు పోవుచుండగా 

ఎసేత్రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 

విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

ఎసేత్రు 3:9 => రాజునకు సమమ్తియైతే వారు హతము చేయబడునటుల్ను, నేను ఆ పనిచేయువారికి 

ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని రాజుయొకక్ ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి అపప్గించునటుల్ను, చటట్ము 

పుటిట్ంచుమనగా 

ఎసేత్రు 3:10 => రాజు తనచేతి ఉంగరము తీసి దానిని హమెమ్దాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు 

హామానున కిచిచ్ 

ఎసేత్రు 3:11 => ఆ వెండి నీ కియయ్బడియునన్ది; నీ దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో అది ఆ జనులకు 

చేయునటుల్గా వారును నీకు అపప్గింపబడి యునాన్రని రాజు సెలవిచెచ్ను. ఈ హామాను యూదులకు 

శతుర్వు. 

ఎసేత్రు 3:12 => మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొకక్ వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; 

హామాను ఆజాఞ్పించిన పర్కారము అంతయు ఆ యా సంసాథ్నములమీద నుంచబడిన రాజుయొకక్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములలోని జనములమీద నుంచబడిన 

అధిపతులకును అధికారులకును, వారి వారి లిపినిబటిట్యు, ఆ యా జనముల భాషనుబటిట్యు, రాజైన 
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అహషేవ్రోషు పేరట ఆ వార్తగాండర్చేత తాకీదులు వార్యింపబడి రాజు ఉంగరముచేత 

ముదిర్ంపబడెను. 

ఎసేత్రు 3:13 => అదారు అను పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమందు యౌవనులనేమి 

వృదుధ్లనేమి శిశువులనేమి సతరీలనేమి యూదులనందరిని ఒకక్దినమందే బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసి వారి 

సొముమ్ కొలల్పుచుచ్కొమమ్ని తాకీదులు అంచెవారిచేత రాజయ్ సంసాథ్నములనిన్టికిని పంపబడెను. 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

కీరత్నలు 82:3 => పేదలకును తలిదండుర్లు లేనివారికిని నాయ్యము తీరుచ్డి శర్మగలవారికిని 

దీనులకును నాయ్యము తీరుచ్డి. 

కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:14 => అపుప్డు వారు పెరేగ్నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనునన్ 

అంతియొకయకు వచిచ్ విశార్ంతిదినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ కూరుచ్ండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:18 => వీరు ననున్ విమరశ్చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన 

హేతువేదియు లేనందున ననున్ విడుదల చేయగోరిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:19 => యూదులు అడడ్ము చెపిప్నందున నేను కైసరు ఎదుట 

చెపుప్కొందుననవలసి వచెచ్ను. అయినను ఇందువలన నా సవ్జనముమీద నేరమేమియు మోపవలెనని 

నా అభిపార్యము కాదు;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:21 => అందుకు వారు యూదయనుండి నినున్గూరిచ్ పతిర్కలు మాకు 

రాలేదు; ఇకక్డికి వచిచ్న సహోదరులలో ఒకక్డైనను నినున్గూరిచ్ చెడుసంగతి ఏదియు మాకు 

తెలియపరచనులేదు, మరియు ఎవరును చెపుప్కొనను లేదు 

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 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:5 => ఇందునుగూరిచ్ పర్ధానయాజకుడును పెదద్లందరును నాకు 

సాకుష్లైయునాన్రు. నేను వారివలన సహోదరులయొదద్కు పతిర్కలు తీసికొని, దమసుక్లోని వారినికూడ 

బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

ఆదికాండము 14:15 => రాతిర్వేళ అతడును అతని దాసులును వారికెదురుగా మొనలు తీరిచ్ వారిని 

కొటిట్ దమసుక్నకు ఎడమతటుట్నన్ హోబా మటుట్కు తరిమి 
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1 రాజులు 11:24 => దావీదు సోబావారిని హతము చేసినపుప్డు ఇతడు కొందరిని సమకూరిచ్, 

కూడిన యొక సైనయ్మునకు అధిపతియై దమసుక్నకు వచిచ్ అచచ్ట నివాసము చేసి దమసుక్లో 

రాజాయెను. 

1 రాజులు 19:15 => అపుప్డు యెహోవా అతనికి సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు మరలి 

అరణయ్మారగ్మున దమసుక్నకు పోయి దానిలో పర్వేశించి సిరియ దేశముమీద హజాయేలునకు 

పటాట్భిషేకము చేయుము; 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 83:4 => వారు ఇశార్యేలను పేరు ఇకను జాఞ్పకము రాకపోవునటుల్ జనముగా నుండకుండ 

వారిని సంహరించుదము రండని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 124:3 => యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల వారు మనలను పార్ణముతోనే 

మింగివేసియుందురు 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

యెషయా 17:1 => దమసుక్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ 

యిరిమ్యా 29:25 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యెహెజేక్లు 27:18 => దమసుక్ వారు హెలోబ్ను దార్కాష్రసమును తెలల్బొచుచ్ను ఇచిచ్ విసాత్రమైన నీ 

సరకులును దినుసులును కొనుకొక్ందురు. 

యెహెజేక్లు 47:16 => అది హమాతునకును బేరోతాయునకును దమసుక్ సరిహదుద్నకును 

హమాతు సరిహదుద్నకును మధయ్నునన్ సిబర్యీమునకును హవార్ను సరిహదుద్ను ఆనుకొను 

మధయ్సథ్లమైన హాజేరునకును వాయ్పించును. 
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ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరె ష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 10:3 => మీరు వెళుల్డి; ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్పిలల్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను 

పంపుచునాన్ను. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:3 => వారిని బలాతాక్రముగా పటుట్కొని, సాయంకాలమైనందున 

మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

హెబీర్యులకు 10:32 => అయితే మీరు వెలిగింపబడిన మీదట, శర్మలతో కూడిన గొపప్ పోరాటము 

సహించిన పూరవ్పు దినములు జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుడి. 

వచనము 6 

లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:6 => నేను పర్యాణము చేయుచు దమసుక్నకు సమీపించినపుప్డు 

మధాయ్హన్కాలమందు ఆకాశమునుండి గొపప్ వెలుగు అకసామ్తుత్గా నా చుటుట్ పర్కాశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:12 => అందు నిమితత్ము నేను పర్ధానయాజకులచేత అధికారమును 

ఆజఞ్యు పొంది దమసుక్నకు పోవుచుండగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:13 => రాజా, మధాయ్హన్మందు నా చుటుట్ను నాతోకూడ వచిచ్నవారి 

చుటుట్ను ఆకాశమునుండి సూరయ్ తేజసుస్కంటె మికిక్లి పర్కాశమానమైన యొక వెలుగు తోర్వలో 

పర్కాశించుట చూచితిని. 

1 కొరిందీయులకు 15:8 => అందరికి కడపట అకాలమందు పుటిట్నటుట్నన్ నాకును కనబడెను; 

కీరత్నలు 104:2 => వసత్రమువలె వెలుగును నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ 

ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియునాన్వు.  

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

1 రాజులు 19:15 => అపుప్డు యెహోవా అతనికి సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు మరలి 

అరణయ్మారగ్మున దమసుక్నకు పోయి దానిలో పర్వేశించి సిరియ దేశముమీద హజాయేలునకు 

పటాట్భిషేకము చేయుము; 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

మతత్యి 28:4 => అతనికి భయపడుటవలన కావలివారు వణకి చచిచ్నవారివలె నుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

వచనము 7 

అతనితో పర్యాణము చేసిన మనుషుయ్లు ఆ సవ్రము వినిరిగాని యెవనిని చూడక మౌనులై 

నిలువబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:10 => వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొదద్ పడి పార్ణము విడిచెను. ఆ 

పడుచువారు, లోపలికి వచిచ్, ఆమె చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె 

పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 16:45 => క్షణములో నేను వారిని నశింపజేయుదునని మోషేకు సెలవియయ్గా 

వారు సాగిలపడిరి. 

యోహాను 18:6 => ఆయన నేనే ఆయననని వారితో చెపప్గా వారు వెనుకకు తగిగ్ నేలమీదపడిరి. 

రోమీయులకు 11:22 => కాబటిట్ దేవుని అనుగర్హమును కాఠినయ్మును అనగా పడిపోయిన 

వారిమీద కాఠినయ్మును, నీవు అనుగర్హపార్పుత్డవై నిలిచియునన్యెడల నీమీద ఉనన్ దేవుని 

అనుగర్హమును చూడుము; అటుల్ నిలువనియెడల నీవును నరికివేయబడుదువు. 
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1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 22:11 => యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా అబార్హామా అని అతని 

పిలిచెను; అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:4 => దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ 

పొద నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

లూకా 10:41 => అందుకు పర్భువు మారాత్, మారాత్, నీవనేకమైన పనులనుగూరిచ్ విచారముకలిగి 

తొందరపడుచునాన్వు గాని అవసరమైనది ఒకక్టే 

యోహాను 20:16 => యేసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచెను. ఆమె ఆయనవైపు తిరిగి 

ఆయనను హెబీర్ భాషతో రబూబ్నీ అని పిలిచెను. ఆ మాటకు బోధకుడని 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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:7 => నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, ననున్ 

హింసించుచునాన్వని నాతో ఒక సవ్రము పలుకుట వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:8 => అందుకు నేను పర్భువా, నీవెవడవని అడిగినపుప్డు ఆయన నేను 

నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:14 => మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు 

హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో 

పలుకుట వింటిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:15 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నీవు ఎవడవని అడుగగా పర్భువు నేను 

నీవు హింసించుచునన్ యేసును. 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 
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నిరగ్మకాండము 15:7 => నీ మీదికి లేచువారిని నీ మహిమాతిశయము వలన అణచివేయుదువు నీ 

కోపాగిన్ని రగులజేయుదువు అది వారిని చెతత్వలె దహించును. 

నిరగ్మకాండము 23:22 => అయితే నీవు ఆయన మాటను జాగర్తత్గా విని నేను చెపిప్నది యావతుత్ 

చేసినయెడల నేను నీ శతుర్వులకు శతుర్వును నీ విరోధులకు విరోధియునైయుందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:4 => ఏలయనగా మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

అనన్పానములు తీసికొని మిముమ్ను ఎదురొక్నరాక, నినున్ శపించుటకు బహుమానమునిచిచ్ నదుల 

యరాములోని పెతోరులోనుండి నీకు విరోధముగా బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలిపించిరి. 

1 సమూయేలు 2:23 => ఈ జనులముందర మీరు చేసిన చెడడ్కారయ్ములు నాకు వినబడినవి. 

ఈలాటి కారయ్ములు మీరెందుకు చేయుచునాన్రు? 

1 సమూయేలు 3:4 => యెహోవా సమూయేలును పిలిచెను. అతడు చితత్మండి నేనునాన్నని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

2 సమూయేలు 3:8 => అబేన్రును ఇషోబ్షెతు అడిగిన మాటకు బహుగా కోపగించుకొని నినున్ 

దావీదు చేతి కపప్గింపక నీ తండిర్యైన సౌలు ఇంటివారికిని అతని సహోదరులకును అతని 

సేన్హితులకును ఈవేళ ఉపకారము చేసిన ననున్ యూదావారికి చేరిన కుకక్తో సమానునిగాచేసి యీ 

దినమున ఒక సతరీనిబటిట్ నామీద నేరము మోపుదువా? 

1 రాజులు 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆలోచించుడి, దేవుడే మాకు తోడై మాకు అధిపతిగానునాన్డు, మీ 

మీద ఆరాభ్టము చేయుటకై బూరలు పటుట్కొని ఊదునటిట్ ఆయన యాజకులు మా పక్షమున ఉనాన్రు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాతో యుదధ్ము చేయకుడి, చేసినను మీరు 

జయమొందరు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 

దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయుము, నినేన్ నముమ్కొని యునాన్ము, నీ నామమునుబటిట్యే 

యీ సైనయ్మును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాతుర్లను 

నీ పైని జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 40:14 => నా పార్ణము తీయుటకై యతిన్ంచువారు సిగుగ్పడి బొతిత్గా భర్మసియుందురు 

గాక నాకు కీడు చేయగోరువారు వెనుకకు మళి ల్ంపబడి సిగుగ్నొందుదురు గాక.  

యెషయా 37:29 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను నా గాలము నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళి ల్ంచెదను 

నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళి ల్ంచెదను.  

యెషయా 57:4 => మీరెవని ఎగతాళి చేయుచునాన్రు? ఎవని చూచి నోరు తెరచి నాలుక 

చాచుచునాన్రు? మీరు తిరుగుబాటు చేయువారును అబదిధ్కులును కారా? 

యిరిమ్యా 2:3 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనమును, ఆయన రాబడికి పర్థమ 

ఫలమును ఆయెను, అతని లయపరచువారందరు శిక్షకు పాతుర్లైరి, వారికి కీడు సంభవించును; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 51:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో నేను బబులోను మీదికిని దానిలో 

కాపురముచేసి నాకు విరోధముగలేచిన వారిమీదికిని పర్చండమైన వాయువును రపిప్ంచెదను.  

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 
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యోవేలు 3:4 => తూరు పటట్ణమా, సీదోను పటట్ణమా, ఫిలిషీత్య పార్ంత వాసులారా, మీతో నాకు 

పనియేమి? నేను చేసినదానికి మీరు నాకు పర్తికారము చేయుదురా? మీరు నాకేమైన చేయుదురా? 

మారుక్ 9:42 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో నొకని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుట వానికి మేలు. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 

యోహాను 5:16 => ఈ కారయ్ములను విశార్ంతిదినమున చేసినందున యూదులు యేసును 

హింసించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 
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1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్యొకక్ శర్మలు మాయందేలాగు విసత్రించుచునన్వో, ఆలాగే 

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడడ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

వచనము 8 

సౌలు నేలమీదనుండి లేచి కనున్లు తెరచినను ఏమియు చూడలేకపోయెను గనుక వారతని చెయియ్ 

పటుట్కొని దమసుక్లోనికి నడిపించిరి. 

1 సమూయేలు 3:4 => యెహోవా సమూయేలును పిలిచెను. అతడు చితత్మండి నేనునాన్నని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 3:5 => ఏలీ దగగ్రకు పోయి నీవు ననున్ పిలిచితివి గదా నేను వచిచ్నాననెను. అతడు 

నేను పిలువలేదు, పోయి పండుకొమమ్ని చెపప్గా అతడు పోయి పండుకొనెను. 
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1 సమూయేలు 3:6 => యెహోవా మరల సమూయేలును పిలువగా సమూయేలు లేచి ఏలీ యొదద్కు 

పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివి గనుక వచిచ్తిననెను. అయితే అతడు నా కుమారుడా, నేను నినున్ 

పిలువలేదు, పోయి పండుకొమమ్నెను. 

1 సమూయేలు 3:7 => సమూయేలు అపప్టికి యెహోవాను ఎరుగకుండెను, యెహోవా వాకుక్ 

అతనికి ఇంక పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

1 సమూయేలు 3:8 => యెహోవా మూడవ మారు సమూయేలును పిలువగా అతడు లేచి ఏలీ 

దగగ్రకు పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివే; యిదిగో వచిచ్తిననగా, ఏలీ యెహోవా ఆ బాలుని 

పిలిచెనని గర్హించి 

1 సమూయేలు 3:9 => నీవు పోయి, పండుకొముమ్, ఎవరైన నినున్ పిలిచిన యెడల యెహోవా, నీ 

దాసుడు ఆలకించుచునాన్డు, ఆజఞ్నిమమ్ని చెపుప్మని సమూయేలుతో అనగా సమూయేలు పోయి తన 

సథ్లమందు పండుకొనెను. 

1 సమూయేలు 3:10 => తరువాత యెహోవా పర్తయ్క్షమై నిలిచి ఆ రీతిగా సమూయేలూ 

సమూయేలూ, అని పిలువగా సమూయేలు నీ దాసుడు ఆలకించుచునాన్డు ఆజఞ్ యిమమ్నెను. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15 => యెషూరూను కొర్వివ్నవాడై కాలు జాడించెను నీవు కొర్వివ్ బలిసి 

మందుడవైతివి. వాడు తనున్ పుటిట్ంచిన దేవుని విడిచెను తన రక్షణశైలమును తృణీకరించెను. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 
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యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

యోబు 40:10 => ఆడంబర మహాతమ్య్ములతో నినున్ నీవు అలంకరించుకొనుము గౌరవ 

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 45:9 => మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకైయుండి తనున్ సృజించినవానితో 

వాదించువానికి శర్మ. జిగటమనున్ దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయుచునాన్వని అనదగునా? 

వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెపప్దగునా?  

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడడ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 45:3 => అపుప్డు యోసేపు నేను యోసేపును; నా తండిర్ యింక బర్దికియునాన్డా అని 

అడిగినపుప్డు అతని సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి ఉతత్రము ఇయయ్లేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 45:4 => అంతట యోసేపు నా దగగ్రకు రండని తన సహోదరులతో చెపిప్నపుప్డు 

వారు అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అపుప్డతడు ఐగుపుత్నకు వెళుల్నటుల్ మీరు అమిమ్వేసిన మీ సహోదరుడైన 

యోసేపును నేనే 

నిరగ్మకాండము 23:22 => అయితే నీవు ఆయన మాటను జాగర్తత్గా విని నేను చెపిప్నది యావతుత్ 

చేసినయెడల నేను నీ శతుర్వులకు శతుర్వును నీ విరోధులకు విరోధియునైయుందును. 
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సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

2 సమూయేలు 3:8 => అబేన్రును ఇషోబ్షెతు అడిగిన మాటకు బహుగా కోపగించుకొని నినున్ 

దావీదు చేతి కపప్గింపక నీ తండిర్యైన సౌలు ఇంటివారికిని అతని సహోదరులకును అతని 

సేన్హితులకును ఈవేళ ఉపకారము చేసిన ననున్ యూదావారికి చేరిన కుకక్తో సమానునిగాచేసి యీ 

దినమున ఒక సతరీనిబటిట్ నామీద నేరము మోపుదువా? 

1 రాజులు 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆలోచించుడి, దేవుడే మాకు తోడై మాకు అధిపతిగానునాన్డు, మీ 

మీద ఆరాభ్టము చేయుటకై బూరలు పటుట్కొని ఊదునటిట్ ఆయన యాజకులు మా పక్షమున ఉనాన్రు; 

ఇశార్యేలువారలారా, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాతో యుదధ్ము చేయకుడి, చేసినను మీరు 

జయమొందరు. 

ఎజార్ 6:12 => ఏ రాజులేగాని యే జనులేగాని యీ ఆజఞ్ను భంగపరచి యెరూషలేములోనునన్ 

దేవుని మందిరమును నశింపజేయుటకై చెయియ్చాపినయెడల, తన నామమును అకక్డ ఉంచిన దేవుడు 

వారిని నశింపజేయును. దరాయ్వేషు అను నేనే యీ ఆజఞ్ ఇచిచ్తిని. మరియు అది అతివేగముగా 

జరుగవలెనని వార్యించి అతడు తాకీదుగా పంపించెను. 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  
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యిరిమ్యా 2:3 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనమును, ఆయన రాబడికి పర్థమ 

ఫలమును ఆయెను, అతని లయపరచువారందరు శిక్షకు పాతుర్లైరి, వారికి కీడు సంభవించును; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

మతత్యి 18:6 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో ఒకనిని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడినవాడై మికిక్లి లోతైన సముదర్ములో ముంచివేయబడుట 

వానికి మేలు. 

మతత్యి 21:10 => ఆయన యెరూషలేములోనికి వచిచ్నపుప్డు పటట్ణమంతయు ఈయన ఎవరో 

అని కలవరపడెను. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

యోహాను 5:16 => ఈ కారయ్ములను విశార్ంతిదినమున చేసినందున యూదులు యేసును 

హింసించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:29 => అతడు దీపము తెమమ్నిచెపిప్ లోపలికి వచిచ్, వణకుచు 

పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:14 => మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు 

హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో 

పలుకుట వింటిని.  

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 15:55 => ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 
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వచనము 9 

అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు పుచుచ్కొనకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:29 => అతడు దీపము తెమమ్నిచెపిప్ లోపలికి వచిచ్, వణకుచు 

పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

1 సమూయేలు 28:5 => సౌలు ఫిలిషీత్యుల దండును చూచి మనసుస్నందు భయకంపము నొంది 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

హబకూక్కు 3:16 => నేను వినగా జనులమీదికి వచుచ్వారు సమీపించువరకు నేను ఊరకొని 

శర్మదినము కొరకు కనిపెటట్వలసియునన్ది నా అంతరంగము కలవరపడుచునన్ది ఆ శబద్మునకు నా 

పెదవులు కదలుచునన్వి నా యెముకలు కుళి ల్పోవుచునన్వి నా కాళుల్ వణకుచునన్వి. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

నేనేమి చేయవలెననెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:10 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నేనేమి చేయవలెనని అడుగగా, పర్భువు 

నీవు లేచి దమసుక్లోనికి వెళుల్ము; అకక్డ నీవు చేయుటకు నియమింపబడినవనిన్యు నీకు 

చెపప్బడునని నాతో అనెను. 

లూకా 3:10 => అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా 

రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

యెహెజేక్లు 16:6 => అయితే నేను నీయొదద్కు వచిచ్, రకత్ములో పొరుల్చునన్ నినున్ చూచి నీ 

రకత్ములో పొరిల్యునన్ నీవు బర్దుకుమని నీతో చెపిప్తిని, నీవు నీ రకత్ములో పొరిల్యునన్ను బర్దుకుమని 

నీతో చెపిప్తిని.  

యెహెజేక్లు 16:7 => మరియు నేల నాటబడిన చిగురు వృదిధ్యగునటుల్ నేను నినున్ వృదిధ్లోనికి 

తేగా నీవు ఎదిగి పెదద్దానవై ఆభరణభూషితురాలవైతివి; దిగంబరివై వసత్రహీనముగానునన్ నీకు సత్నము 

లేరప్డెను, తలవెండుర్కలు పెరిగెను. 
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యెహెజేక్లు 16:8 => మరియు నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ చూడగా ఇషట్ము పుటిట్ంచు పార్యము 

నీకు వచిచ్యుండెను గనుక నీకు అవమానము కలుగకుండ నినున్ పెండిల్చేసికొని నీతో 

నిబంధనచేసికొనగా నీవు నా దానవైతివి; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 19:30 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 9:15 => అందుకు మోషేతో ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు ఎవనిని కరుణింతునో వానిని 

కరుణింతును; ఎవనియెడల జాలి చూపుదునో వానియెడల జాలి చూపుదును. 

రోమీయులకు 9:16 => కాగా పొందగోరువానివలననైనను, పర్యాసపడువానివలననైనను కాదు 

గాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును. 

రోమీయులకు 9:17 => మరియు లేఖనము ఫరోతో ఈలాగు చెపెప్ను నేను నీయందు నా బలము 

చూపుటకును, నా నామము భూలోకమందంతట పర్చురమగుటకును, అందునిమితత్మే నినున్ 

నియమించితిని. 

రోమీయులకు 9:18 => కావున ఆయన ఎవనిని కనికరింపగోరునో వానిని కనికరించును; ఎవని 

కఠినపరచగోరునో వాని కఠినపరచును. 

రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

రోమీయులకు 9:21 => ఒక ముదద్లోనుండియే యొక ఘటము ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును 

చేయుటకు మంటిమీద కుమమ్రివానికి అధికారము లేదా? 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 
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రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

రోమీయులకు 10:20 => మరియు యెషయా తెగించి ననున్ వెదకనివారికి నేను దొరకితిని; ననున్ 

విచారింపనివారికి పర్తయ్క్షమైతిని అని చెపుప్చునాన్డు.  

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:6 => అతడు సముదర్పు దరినునన్ సీమోనను ఒక చరమ్కారుని యింట 

దిగియునాన్డని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:22 => అందుకు వారు నీతిమంతుడును, దేవునికి భయపడువాడును, 

యూద జనులందరివలన మంచిపేరు పొందినవాడునైన శతాధిపతియగు కొరేన్లియను ఒక 

మనుషుయ్డునాన్డు; అతడు నినున్ తన యింటికి నినున్ పిలువనంపించి నీవు చెపుప్ మాటలు వినవలెనని 

పరిశుదద్ దూతవలన బోధింపబడెనని చెపిప్రి. అపుప్డు అతడు వారిని లోపలి పిలిచి ఆతిధయ్మిచెచ్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:32 => పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; అతడు 

సముదర్పు దరినునన్ చరమ్కారుడైన సీమోను ఇంట దిగియునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:13 => అపుప్డతడు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి పేతురు అను 

మారుపేరు గల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

కీరత్నలు 94:12 => యెహోవా, నీవు శికిష్ంచువాడు నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నీవు బోధించువాడు 

ధనుయ్డు. 

యెషయా 57:18 => నేను వారి పర్వరత్నను చూచితిని వారిని సవ్సథ్పరచుదును వారిని నడిపింతును 

వారిలో దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్దును.  

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:8 => అందుకు మానోహ నా పర్భువా, నీవు పంపిన దైవజనుడు మరల 

మాయొదద్కువచిచ్, పుటట్బోవు ఆ బిడడ్కు మేము ఏమేమి చేయవలెనో దానిని మాకు నేరుప్నటుల్ 

దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనగా 
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1 సమూయేలు 3:9 => నీవు పోయి, పండుకొముమ్, ఎవరైన నినున్ పిలిచిన యెడల యెహోవా, నీ 

దాసుడు ఆలకించుచునాన్డు, ఆజఞ్నిమమ్ని చెపుప్మని సమూయేలుతో అనగా సమూయేలు పోయి తన 

సథ్లమందు పండుకొనెను. 

1 సమూయేలు 16:3 => యెషష్యిని బలయ్రప్ణమునకు పిలువుము; అపుప్డు నీవు చేయవలసిన 

దానిని నీకు తెలియజేతును; ఎవని పేరు నేను నీకు చెపుప్దునో అతనిని నీవు అభిషేకింపవలెనని 

సెలవియయ్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:19 => యెహోవా నామమున గాదు పలికిన మాట పర్కారము దావీదు 

వెళె ల్ను. 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

యిరిమ్యా 18:2 => నీవు లేచి కుమమ్రి యింటికి పొముమ్, అకక్డ నా మాటలు నీకు తెలియజేతును. 

యెహెజేక్లు 2:1 => నరపుతుర్డా, నీవు చకక్గా నిలువబడుము, నేను నీతో మాటలాడవలెను అని 

యెహెజేక్లు 3:22 => అకక్డ యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్, నీవు లేచి మైదానపు భూమికి 

వెళుల్ము, అకక్డ నేను నీతో మాటలాడుదునని ఆయన నాకు సెలవిచెచ్ను. 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 10:11 => దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; 

నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను 

వణకుచు నిలువబడితిని. 

మతత్యి 17:7 => యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని ముటిట్ లెండి, భయపడకుడని చెపెప్ను. 
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మారుక్ 10:17 => ఆయన బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒకడు పరుగెతిత్కొనివచిచ్ 

ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయుదునని 

ఆయన నడిగెను. 

లూకా 1:34 => అందుకు మరియ నేను పురుషుని ఎరుగనిదాననే; యిదేలాగు జరుగునని దూతతో 

అనగా 

లూకా 16:3 => ఆ గృహనిరావ్హకుడు తనలోతాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు 

పనిలోనుండి ననున్ తీసివేయును గనుక నేను ఏమిచేతును? తర్వవ్లేను, భిక్షమెతత్ సిగుగ్పడుచునాన్ను.  

యోహాను 2:5 => ఆయన తలిల్ పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెపుప్నది చేయుడనెను. 

యోహాను 6:28 => వారు మేము దేవుని కిర్యలు జరిగించుటకు ఏమి చేయవలెనని ఆయనను 

అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

1 కొరిందీయులకు 9:16 => నేను సువారత్ను పర్కటించుచునన్ను నాకు అతిశయ కారణము లేదు. 

సువారత్ను పర్కటింపవలసిన భారము నామీద మోపబడియునన్ది. అయోయ్, నేను సువారత్ను 

పర్కటింపకపోయినయెడల నాకు శర్మ. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు 

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

వచనము 10 
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దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని 

పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:9 => నాతోకూడ నునన్వారు ఆ వెలుగును చూచిరి గాని నాతో 

మాటలాడినవాని సవ్రము వారు వినలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:13 => రాజా, మధాయ్హన్మందు నా చుటుట్ను నాతోకూడ వచిచ్నవారి 

చుటుట్ను ఆకాశమునుండి సూరయ్ తేజసుస్కంటె మికిక్లి పర్కాశమానమైన యొక వెలుగు తోర్వలో 

పర్కాశించుట చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:14 => మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు 

హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో 

పలుకుట వింటిని.  

దానియేలు 10:7 => దానియేలను నాకు ఈ దరశ్నము కలుగగా నాతోకూడనునన్ మనుషుయ్లు దాని 

చూడలేదు గాని మిగుల భయాకార్ంతులై దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి. 

మతత్యి 24:40 => ఆ కాలమున ఇదద్రు పొలములో ఉందురు, ఒకడు తీసికొనిపోబడును ఒకడు 

విడిచిపెటట్బడును. 

మతత్యి 24:41 => ఇదద్రు సతరీలు తిరుగలి విసరుచుందురు, ఒకతె తీసికొనిపోబడును, ఒకతె 

విడిచిపెటట్బడును. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

వచనము 11 

అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, 

యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న 

చేయుచునాన్డు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:11 => ఇదిగో పర్భువు తనచెయియ్ నీమీద ఎతిత్యునాన్డు; నీవు 

కొంతకాలము గుర్డిడ్వాడవై సూరుయ్ని చూడకుందువని చెపెప్ను. వెంటనే మబుబ్ను చీకటియు అతని 

కమెమ్ను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయియ్పటుట్కొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22 :11 => ఆ వెలుగు యొకక్ పర్భావము వలన నేను 

చూడలేకపోయినందున నాతోకూడ ఉనన్వారు ననున్ నడిపింపగా దమసుక్లోనికి వచిచ్తిని. 

ఆదికాండము 19:11 => అపుప్డు వారు పినన్లు మొదలుకొని పెదద్లవరకు ఆ ఇంటి దావ్రము 

దగగ్రనునన్ వారికి కనుమబుబ్ కలుగజేయగా వారు దావ్రము కనుగొనలేక విసికిరి. 

నిరగ్మకాండము 4:11 => యెహోవా మానవునకు నోరిచిచ్నవాడు ఎవడు? మూగవానినేగాని 

చెవిటివానినేగాని దృషిట్గలవానినేగాని గుర్డిడ్వానినేగాని పుటిట్ంచినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా. 

2 రాజులు 6:17 => యెహోవా, వీడు చూచునటుల్ దయచేసి వీని కండల్ను తెరువుమని ఎలీషా పార్రథ్న 

చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషా చుటుట్ను పరవ్తము అగిన్ 

గుఱఱ్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను. 

2 రాజులు 6:18 => ఆ దండువారు అతని సమీపించినపుప్డు ఎలీషా ఈ జనులను అంధతవ్ముతో 

మొతుత్మని యెహోవాను వేడుకొనగా ఆయన ఎలీషా చేసిన పార్రథ్నచొపుప్న వారిని అంధతవ్ముతో 

మొతెత్ను. 

2 రాజులు 6:19 => అపుప్డు ఎలీషా ఇది మారగ్ము కాదు, ఇది పటట్ణము కాదు, మీరు నా వెంట 

వచిచ్నయెడల మీరు వెదకువానియొదద్కు మిముమ్ను తీసికొనిపోదునని వారితో చెపిప్ షోమోర్ను 

పటట్ణమునకు వారిని నడిపించెను. 

2 రాజులు 6:20 => వారు షోమోర్నులోనికి వచిచ్నపుప్డు అతడు యెహోవా, వీరు చూచునటుల్ వీరి 

కండల్ను తెరువుమని పార్రథ్న చేయగా యెహోవా వారి కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వారు తాము 

షోమోర్ను మధయ్ ఉనాన్మని తెలిసికొనిరి. 
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ఆదికాండము 15:12 => పొర్దుద్ గుర్ంకబోయినపుప్డు అబార్మునకు గాఢనిదర్ పటెట్ను. 

భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమమ్గా  

యెషయా 51:18 => ఆమె కనిన కుమారులందరిలో ఆమెకు దారి చూపగలవాడెవడును 

లేకపోయెను. ఆమె పెంచిన కుమారులందరిలో ఆమెను చెయి పటుట్కొనువాడెవడును లేకపోయెను.  

మారుక్ 8:23 => ఆయన ఆ గుర్డిడ్వాని చెయియ్పటుట్కొని ఊరివెలుపలికి తోడుకొనిపోయి, వాని 

కనున్లమీద ఉమిమ్వేసి, వానిమీద చేతులుంచి నీకేమైనను కనబడుచునన్దా? అని వానినడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

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 

వచనము 12 

అతడు అననీయ అనునొక మనుషుయ్డు లోపలికి వచిచ్, తాను దృషిట్పొందునటుల్ తలమీద 

చేతులుంచుట చూచియునాన్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:12 => అతడు అననీయ అనునొక మనుషుయ్డు లోపలికి వచిచ్, తాను 

దృషిట్పొందునటుల్ తలమీద చేతులుంచుట చూచియునాన్డని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:18 => మనషే ష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు దేవునికి 

పెటిట్న మొరలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా పేరట అతనితో పలికిన దీరఘ్దరుశ్లు 

చెపిప్న మాటలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

యోనా 3:6 => ఆ సంగతి నీనెవె రాజునకు వినబడినపుప్డు అతడును తన సింహాసనము మీదనుండి 

దిగి, తన రాజవసత్రములు తీసివేసి గోనెపటట్ కటుట్కొని బూడిదెలో కూరుచ్ండెను. 

యోనా 3:7 => మరియు రాజైన తానును ఆయన మంతుర్లును ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

యోనా 3:8 => ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్ తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము లయము కాకుండ తన 

కోపాగిన్ చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు పుచుచ్కొనకూడదు, పశువులుగాని 

యెదుద్లుగాని గొఱఱ్లుగాని మేత మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 

ఆదికాండము 15:12 => పొర్దుద్ గుర్ంకబోయినపుప్డు అబార్మునకు గాఢనిదర్ పటెట్ను. 

భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమమ్గా  

2 సమూయేలు 12:16 => యెహోవా ఊరియా భారయ్ దావీదునకు కనిన బిడడ్ను మొతిత్నందున అది 

బహు జబుబ్పడెను. 
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కీరత్నలు 102:4 => ఎండదెబబ్కు వాడిన గడిడ్వలె నా హృదయము వాడిపోయియునన్ది భోజనము 

చేయుటకే నేను మరచిపోవుచునాన్ను. 

లూకా 6:42 => నీ కంటిలో ఉనన్ దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో 

ఉనన్ నలుసును తీసివేయనిమమ్ని నీవేలాగు చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉనన్ 

దూలమును తీసివేయుము, అపుప్డు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు 

తేటగా కనబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:11 => ఇదిగో పర్భువు తనచెయియ్ నీమీద ఎతిత్యునాన్డు; నీవు 

కొంతకాలము గుర్డిడ్వాడవై సూరుయ్ని చూడకుందువని చెపెప్ను. వెంటనే మబుబ్ను చీకటియు అతని 

కమెమ్ను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయియ్పటుట్కొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22 :11 => ఆ వెలుగు యొకక్ పర్భావము వలన నేను 

చూడలేకపోయినందున నాతోకూడ ఉనన్వారు ననున్ నడిపింపగా దమసుక్లోనికి వచిచ్తిని. 

వచనము 13 

అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు 

చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:12 => అంతట ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న భకిత్పరుడును, అకక్డ 

కాపురమునన్ యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:18 => పేతురు అను మారుపేరు గల సీమోను ఇకక్డ దిగియునాన్డా? 

అని అడిగిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:19 => పేతురు ఆ దరశ్నమునుగూరిచ్ యోచించుచుండగా ఆతమ్ ఇదిగో 

ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నినున్ వెదకుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:20 => నీవు లేచి కిర్ందికి దిగి, సందేహింపక వారితో కూడ వెళుల్ము; 

నేను వారిని పంపియునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

ఆదికాండము 22:1 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. 

ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆదికాండము 31:11 => మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా 

చితత్ము పర్భువా అని చెపిప్తిని. 

నిరగ్మకాండము 3:4 => దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ 

పొద నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 
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1 సమూయేలు 3:4 => యెహోవా సమూయేలును పిలిచెను. అతడు చితత్మండి నేనునాన్నని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 3:8 => యెహోవా మూడవ మారు సమూయేలును పిలువగా అతడు లేచి ఏలీ 

దగగ్రకు పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివే; యిదిగో వచిచ్తిననగా, ఏలీ యెహోవా ఆ బాలుని 

పిలిచెనని గర్హించి 

1 సమూయేలు 3:9 => నీవు పోయి, పండుకొముమ్, ఎవరైన నినున్ పిలిచిన యెడల యెహోవా, నీ 

దాసుడు ఆలకించుచునాన్డు, ఆజఞ్నిమమ్ని చెపుప్మని సమూయేలుతో అనగా సమూయేలు పోయి తన 

సథ్లమందు పండుకొనెను. 

1 సమూయేలు 3:10 => తరువాత యెహోవా పర్తయ్క్షమై నిలిచి ఆ రీతిగా సమూయేలూ 

సమూయేలూ, అని పిలువగా సమూయేలు నీ దాసుడు ఆలకించుచునాన్డు ఆజఞ్ యిమమ్నెను. 

2 సమూయేలు 15:26 => దానిని తన నివాససాథ్నమును నాకు చూపించును; నీయందు నాకిషట్ము 

లేదని ఆయన సెలవిచిచ్నయెడల ఆయన చితత్ము, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్ నాయెడల 

జరిగించుమని నేను చెపుప్దునని పలికి 

యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

యెహెజేక్లు 1:1 => ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు 

నదీపర్దేశమున చెరలోని వారిమధయ్ కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా 

దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:12 => అతడు అననీయ అనునొక మనుషుయ్డు లోపలికి వచిచ్, తాను 

దృషిట్పొందునటుల్ తలమీద చేతులుంచుట చూచియునాన్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:11 => వెంటనే కైసరయనుండి నాయొదద్కు పంపబడిన ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లు మేమునన్ యింటియొదద్ నిలిచియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 

వచనము 14 

ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని బంధించుటకు అతడు 

పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:26 => పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళి ల్, యెరూషలేమునుండి 

గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:5 => ఇపుప్డు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి, పేతురు అను మారు 

పేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:6 => అతడు సముదర్పు దరినునన్ సీమోనను ఒక చరమ్కారుని యింట 

దిగియునాన్డని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:13 => అపుప్డతడు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి పేతురు అను 

మారుపేరు గల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:25 => అంతట అతడు సౌలును వెదకుటకు తారుస్నకు వెళి ల్ అతనిని 

కనుగొని అంతియొకయకు తోడుకొని వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:21 => అపుప్డు పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారందరును 

రక్షణ పొందుదురు అని దేవుడు చెపుప్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:29 => అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు 

వెదకినయెడల, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు 

పర్తయ్క్షమగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:18 => మనషే ష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు దేవునికి 

పెటిట్న మొరలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా పేరట అతనితో పలికిన దీరఘ్దరుశ్లు 

చెపిప్న మాటలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 
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ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

యోబు 33:18 => ఆయన వారి చెవులను తెరవచేయును వారికొరకు ఉపదేశము సిదధ్పరచును. 

యోబు 33:19 => వాయ్ధిచేత మంచమెకుక్టవలనను ఒకని యెముకలలో ఎడతెగని నొపుప్లు 

కలుగుటవలనను వాడు శిక్షణము నొందును 

యోబు 33:20 => రొటెట్యు రుచిగల ఆహారమును వానికసహయ్మగును 

యోబు 33:21 => వాని శరీరమాంసము కీష్ణించిపోయి వికారమగును బయటికి కనబడకుండిన 

యెముకలు పైకి పొడుచుకొని వచుచ్ను 

యోబు 33:22 => వాడు సమాధికి సమీపించును వాని పార్ణము సంహారకులయొదద్కు 

సమీపించును. 

యోబు 33:23 => నరులకు యుకత్మైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియజేయుటకు వేలాది దూతలలో 

ఘనుడగు ఒకడు వానికి మధయ్వరిత్యై యుండినయెడల 

యోబు 33:24 => దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని 

విడిపించును పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 

యోబు 33:25 => అపుప్డు వాని మాంసము బాలుర మాంసముకనన్ ఆరోగయ్ముగా నుండును. 

వానికి తన చినన్నాటి సిథ్తి తిరిగి కలుగును. 

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  
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కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 32:6 => కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు నినున్ పార్రథ్న చేయుదురు. విసాత్ర 

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

కీరత్నలు 40:1 => యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో కనిపెటుట్కొంటిని ఆయన నాకు చెవియొగిగ్ నా 

మొఱఱ్ ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 130:1 => యెహోవా, అగాధసథ్లములలోనుండి నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 130:2 => పర్భువా, నా పార్రథ్న ఆలకింపుము. నీ చెవియొగిగ్ నా ఆరత్ధవ్ని వినుము. 

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

Page  of 1332 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యిరిమ్యా 29:12 => మీరు నాకు మొఱఱ్పెటుట్దురేని మీరు నాకు పార్రథ్నచేయుచు వతుత్రేని నేను మీ 

మనవి ఆలకింతును. 

యిరిమ్యా 29:13 => మీరు ననున్ వెదకినయెడల, పూరణ్మనసుస్తో ననున్గూరిచ్ విచారణ 

చేయునెడల మీరు ననున్ కనుగొందురు, 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడాడ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యోనా 2:1 => ఆ మతస్య్ము కడుపులోనుండి యోనా యెహోవాను ఈలాగున పార్రిథ్ంచెను. 

యోనా 2:2 => నేను ఉపదర్వములో ఉండి యెహోవాకు మనవిచేయగా ఆయన నాకు 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ; పాతాళగరభ్ములోనుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా పార్రథ్న 

నంగీకరించియునాన్వు. 

యోనా 2:3 => నీవు ననున్ అగాధమైన సముదర్గరభ్ములో పడవేసియునాన్వు, పర్వాహములు ననున్ 

చుటుట్కొనియునన్వి, నీ తరంగములును నీ కరుళుల్ను ననున్ కపిప్యునన్వి. 

యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 
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జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 

లూకా 11:10 => అడుగు పర్తివానికియయ్బడును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడునని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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? 

లూకా 18:9 => తామే నీతిమంతులని తముమ్ నముమ్కొని యితరులను తృణీకరించు కొందరితో 

ఆయన ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళి ల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 
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లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

లూకా 23:42 => ఆయనను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజయ్ములోనికి వచుచ్నపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుమనెను. 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:14 => నా పేరు పెటట్బడిన నా జనులు తముమ్తాము తగిగ్ంచుకొని 

పార్రథ్నచేసి ననున్ వెదకి తమ చెడుమారగ్ములను విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి పార్రథ్నను 

విని, వారి పాపమును క్షమించి, వారి దేశమును సవ్సథ్పరచుదును. 

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

లూకా 5:33 => వారాయనను చూచి యోహాను శిషుయ్లు తరచుగా ఉపవాస పార్రథ్నలు చేయుదురు; 

ఆలాగే పరిసయుయ్ల శిషుయ్లును చేయుదురు గాని, నీ శిషుయ్లు తిని తార్గుచునాన్రే అని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:9 => అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు 

పుచుచ్కొనకుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

వచనము 15 

అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల యెదుటను ఇశార్యేలీయుల 

యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:9 => అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు 

పుచుచ్కొనకుండెను. 

వచనము 16 

ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో 

చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:13 => అందుకతడు అయోయ్ పర్భువా, నీవు పంప తలంచినవానినే పంపుమనగా 
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నిరగ్మకాండము 4:14 => ఆయన మోషేమీద కోపపడి లేవీయుడగు నీ అనన్యైన అహరోను లేడా? 

అతడు బాగుగా మాటలాడగలడని నేనెరుగుదును, ఇదిగో అతడు నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డు, 

అతడు నినున్ చూచి తన హృదయమందు సంతోషించును; 

నిరగ్మకాండము 4:15 => నీవు అతనితో మాటలాడి అతని నోటికి మాటలు అందించవలెను, నేను నీ 

నోటికి అతని నోటికి తోడైయుండి, మీరు చేయవలసినదానిని మీకు బోధించెదను. 

నిరగ్మకాండము 4:16 => అతడే నీకు బదులు జనులతో మాటలాడును, అతడే నీకు 

నోరుగానుండును, నీవు అతనికి దేవుడవుగా ఉందువు. 

నిరగ్మకాండము 4:17 => ఈ కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని దానితో ఆ సూచక కిర్యలు చేయవలెనని 

చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:18 => అటుతరువాత మోషే బయలుదేరి తన మామయైన యితోర్ యొదద్కు తిరిగి 

వెళి ల్ సెలవైనయెడల నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా బంధువుల యొదద్కు మరల పోయి వారింక సజీవులై 

యునాన్రేమో చూచెదనని అతనితో చెపప్గా ఇతోర్ - కేష్మముగా వెళుల్మని మోషేతో అనెను 

నిరగ్మకాండము 4:19 => అంతట యెహోవా నీ పార్ణమును వెదకిన మనుషుయ్లందరు చనిపోయిరి 

గనుక ఐగుపుత్కు తిరిగి వెళుల్మని మిదాయ్నులో మోషేతో చెపప్గా, 

1 సమూయేలు 16:2 => సమూయేలు నేనెటుల్ వెళుల్దును? నేను వెళి ల్న సంగతి సౌలు వినినయెడల 

అతడు ననున్ చంపుననగా యెహోవా నీవు ఒక పెయయ్ను తీసికొనిపోయి యెహోవాకు బలిపశువును 

వధించుటకై వచిచ్తినని చెపిప్ 

1 రాజులు 18:9 => అందుకు ఓబదాయ్ నేను చావవలెనని నీ దాసుడనైన ననున్ అహాబు చేతికి నీవు 

అపప్గింపనేల? నేను చేసిన పాపమేమి? 

1 రాజులు 18:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు నినున్ చికిక్ంచుకొనవలెనని నా 

యేలినవాడు దూతలను పంపించని జనమొకటైనను లేదు, రాజయ్మొకటైనను లేదు; అతడు ఇకక్డ 

లేడనియు, అతని చూడలేదనియు, వారు ఆ యా జనములచేతను రాజయ్ములచేతను పర్మాణము 

చేయించుచు వచిచ్రి. 
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1 రాజులు 18:11 => నీవు నీ యేలినవాని చెంతకు పోయి, ఏలీయా యిచచ్ట ఉనాన్డని చెపుప్మని 

నాకు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే; 

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

1 రాజులు 18:13 => నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి 

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను 

బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 

1 రాజులు 18:14 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను హతము చేయుచుండగా నేను చేసినది నా 

యేలినవాడవైన నీకు వినబడినది కాదా? నేను యెహోవా పర్కత్లలో నూరు మందిని గుహకు ఏబదేసి 

మందిచొపుప్న దాచి, అనన్ పానములిచిచ్ వారిని పోషించితిని. 

యిరిమ్యా 20:9 => ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన నామమునుబటిట్ పర్కటింపను, అని 

నేననుకొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె మండుచు నా యెముకలలోనే 

మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్ యోరిచ్ విసికియునాన్ను, చెపప్క మానలేదు. 

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 3:14 => ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడుకొనిపోగా నా మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా 

వాయ్కులపడుచు కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు, యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను. 

యోనా 1:2 => నీనెవె పటట్ణసుథ్ల దోషము నా దృషిట్కి ఘోరమాయెను గనుక నీవు లేచి నీనెవె 

మహాపటట్ణమునకు పోయి దానికి దురగ్తి కలుగునని పర్కటింపుము. 

యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 
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మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:20 => మరియు నీ సాకిష్యైన సెత్ఫను రకత్ము చిందింపబడినపుప్డు నేను 

కూడ దగగ్ర నిలిచి అందుకు సమమ్తించి అతని చంపినవారి వసత్రములకు కావలియుంటినని చెపిప్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 
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1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

ఆదికాండము 19:18 => లోతు పర్భువా ఆలాగు కాదు.  

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 

యెషయా 11:6 => తోడేలు గొఱఱ్పిలల్యొదద్ వాసముచేయును చిఱుతపులి మేకపిలల్యొదద్ 

పండుకొనును దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని 

తోలును.  

మతత్యి 2:22 => అయితే అరెక్లాయు తన తండిర్యైన హేరోదునకు పర్తిగా యూదయ దేశము 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 8:38 => అయితే ఆయన నీవు నీ యింటికి తిరిగివెళి ల్, దేవుడు నీకెటిట్ గొపప్కారయ్ములు చేసెనో 

తెలియజేయుమని వానితో చెపిప్ వానిని పంపివేసెను; వాడు వెళి ల్ యేసు తనకెటిట్ గొపప్కారయ్ములు 

చెసెనో ఆ పటట్ణమందంతటను పర్కటించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:32 => ఆ తరువాత పేతురు సకల పర్దేశములలో సంచారము చేయుచు, 

లుదద్లో కాపురమునన్ పరిశుదుధ్ల యొదద్కు వచెచ్ను. 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

గలతీయులకు 1:23 => మునుపు మనలను హింస పెటిట్నవాడు తాను పూరవ్మందు పాడుచేయుచు 

వచిచ్న మతమును పర్కటించుచునాన్డను సంగతి మాతర్మే విని,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

వచనము 17 

అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న 

మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ 

పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:59 => పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను 

చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:16 => గనుక నీవు తడవుచేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేసి బాపిత్సమ్ము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెపెప్ను.  

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

2 తిమోతి 2:22 => నీవు యౌవనేచఛ్లనుండి పారిపొముమ్, పవితర్ హృదయులై పర్భువునకు పార్రథ్న 

చేయువారితో కూడ నీతిని విశావ్సమును పేర్మను సమాధానమును వెంటాడుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:8 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఆయన నామమును 

పర్కటన చేయుడి ఆయన కారయ్ములను జనములలో తెలియజేయుడి. 

కీరత్నలు 105:1 => యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన నామమును పర్కటన చేయుడి 

జనములలో ఆయన కారయ్ములను తెలియచేయుడి.  

మతత్యి 2:22 => అయితే అరెక్లాయు తన తండిర్యైన హేరోదునకు పర్తిగా యూదయ దేశము 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 
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మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:5 => ఇందునుగూరిచ్ పర్ధానయాజకుడును పెదద్లందరును నాకు 

సాకుష్లైయునాన్రు. నేను వారివలన సహోదరులయొదద్కు పతిర్కలు తీసికొని, దమసుక్లోని వారినికూడ 

బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 
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అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

వచనము 18 

అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత 

ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

నిరగ్మకాండము 4:12 => కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది 

నీకు బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:13 => అందుకతడు అయోయ్ పర్భువా, నీవు పంప తలంచినవానినే పంపుమనగా 

నిరగ్మకాండము 4:14 => ఆయన మోషేమీద కోపపడి లేవీయుడగు నీ అనన్యైన అహరోను లేడా? 

అతడు బాగుగా మాటలాడగలడని నేనెరుగుదును, ఇదిగో అతడు నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డు, 

అతడు నినున్ చూచి తన హృదయమందు సంతోషించును; 

యిరిమ్యా 1:7 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను బాలుడననవదుద్; నేను నినున్ 

పంపువారందరియొదద్కు నీవు పోవలెను, నీకాజాఞ్పించిన సంగతులనిన్యు చెపప్వలెను. 

యోనా 3:1 => అంతట యెహోవా వాకుక్ రెండవ మారు యోనాకు పర్తయ్క్షమై సెలవిచిచ్నదేమనగా 

యోనా 3:2 => నీవు లేచి నీనెవె మహాపురమునకు పోయి నేను నీకు తెలియజేయు సమాచారము 

దానికి పర్కటన చేయుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

యిరిమ్యా 1:5 => గరభ్ములో నేను నినున్ రూపింపకమునుపే నినెన్రిగితిని, నీవు గరభ్మునుండి 

బయలుపడకమునుపే నేను నినున్ పర్తిషిఠ్ంచితిని, జనములకు పర్వకత్గా నినున్ నియమించితిని. 
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యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళి ల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

రోమీయులకు 9:21 => ఒక ముదద్లోనుండియే యొక ఘటము ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును 

చేయుటకు మంటిమీద కుమమ్రివానికి అధికారము లేదా? 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

గలతీయులకు 1:1 => మనుషుయ్ల మూలముగానైనను ఏ మనుషుయ్నివలననైనను కాక, 

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

2 తిమోతి 1:11 => ఆ సువారత్ విషయములో నేను పర్కటించువాడనుగాను అపొసత్లుడనుగాను, 

బోధకుడనుగాను, నియమింపబడితిని. 

2 తిమోతి 2:4 => సైనికుడెవడును యుదధ్మునకు పోవునపుప్డు, తనున్ దండులో చేరుచ్కొనిన వానిని 

సంతోషపెటట్వలెనని యీ జీవన వాయ్పారములలో చికుక్కొనడు. 
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2 తిమోతి 2:20 => గొపప్యింటిలో వెండి పాతర్లును బంగారు పాతర్లును మాతర్మే గాక కఱఱ్వియు 

మంటివియు కూడ ఉండును. వాటిలో కొనిన్ ఘనతకును కొనిన్ ఘనహీనతకును వినియోగింపబడును. 

2 తిమోతి 2:21 => ఎవడైనను వీటిలో చేరక తనున్తాను పవితర్పరచుకొనినయెడల వాడు పరిశుదధ్ 

పరచబడి, యజమానుడు వాడుకొనుటకు అరహ్మై పర్తి సతాక్రయ్మునకు సిదధ్పరచబడి, ఘనత 

నిమితత్మైన పాతర్యై యుండును. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 
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రోమీయులకు 1:5 => యేసుకీర్సుత్, శరీరమునుబటిట్ దావీదు సంతానముగాను, మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

రోమీయులకు 1:15 => కాగా నావలననైనంతమటుట్కు రోమాలోని మీకును సువారత్ పర్కటించుటకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

రోమీయులకు 11:13 => అనయ్జనులగు మీతో నేను మాటలాడుచునాన్ను. నేను అనయ్జనులకు 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను గనుక ఏ విధముననైనను నా రకత్సంబంధులకు రోషము పుటిట్ంచి, 

రోమీయులకు 15:15 => అయినను అనయ్జనులు అను అరప్ణ పరిశుదాధ్తమ్వలన పరిశుదధ్పరచబడి 

పీర్తికరమగునటుల్, నేను సువారత్ విషయమై యాజక ధరమ్ము జరిగించుచు, దేవునిచేత నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ అనయ్జనుల నిమితత్ము యేసుకీర్సుత్ పరిచారకుడనైతిని 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:17 => కాగా, కీర్సుత్యేసునుబటిట్ దేవుని విషయమైన సంగతులలో నాకు అతిశయ 

కారణము కలదు. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 
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రోమీయులకు 15:20 => నేనైతే మరియొకని పునాదిమీద కటట్కుండు నిమితత్ము ఆయననుగూరిచ్న 

సమాచారమెవరికి తెలియజేయబడలేదో వారు చూతురనియు, విననివారు గర్హింతురనియు, 

రోమీయులకు 15:21 => వార్యబడిన పర్కారము కీర్సుత్ నామమెరుగని చోటల్ను సువారత్ను 

పర్కటింపవలెనని మికిక్లి ఆశగలవాడనైయుండి ఆలాగున పర్కటించితిని. 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

కొలొసస్యులకు 1:25 => దేవుని వాకయ్మును, అనగా యుగములలోను తరములలోను 

మరుగుచేయబడియునన్ మరమ్మును సంపూరణ్ముగా పర్కటించుటకు, 

కొలొసస్యులకు 1:26 => మీ నిమితత్ము నాకు అపప్గింపబడిన దేవుని యేరాప్టు పర్కారము, నేను 

ఆ సంఘమునకు పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 
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కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 2:7 => ఈ సాక్షయ్మిచుచ్టకై నేను పర్కటించువాడనుగాను, అపొసత్లుడనుగాను, విశావ్స 

సతయ్ముల విషయములో అనయ్జనులకు బోధకుడనుగాను నియమింపబడితిని. నేను సతయ్మే 

చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుటలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:22 => అందుకు అగిర్పప్ ఆ మనుషుయ్డు చెపుప్కొనునది నేనును 

వినగోరుచునాన్నని ఫేసుత్తో అనగా అతడు రేపు వినవచుచ్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:23 => కాబటిట్ మరునాడు అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు మికిక్లి 

ఆడంబరముతో వచిచ్, సహసార్ధిపతులతోను పటట్ణమందలి పర్ముఖులతోను అధికారమందిరములో 

పర్వేశించిన తరువాత ఫేసుత్ ఆజఞ్నియయ్గా పౌలు తేబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:24 => అపుప్డు ఫేసుత్ అగిర్పప్రాజా, యికక్డ మాతో ఉనన్ సమసత్ 

జనులారా, మీరు ఈ మనుషుయ్ని చూచుచునాన్రు. యెరూషలేములోను ఇకక్డను యూదులందరు వీడు 

ఇక బర్దుక తగడని కేకలు వేయుచు అతనిమీద నాతొ మనవి చేసికొనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:25 => ఇతడు మరణమునకు తగినది ఏమియు చేయలేదని నేను 

గర్హించి, యితడు చకర్వరిత్యెదుట చెపుప్కొందునని అనినందున ఇతని పంప నిశచ్యించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:26 => ఇతనిగూరిచ్ మన యేలినవారి పేర వార్యుటకు నాకు 

నిశచ్యమైనది ఏమియు కనబడలేదు గనుక విచారణయైన తరువాత వార్యుటకు ఏమైనను నాకు 

దొరకవచుచ్నని మీ అందరియెదుటికిని, అగిర్పప్రాజా, ముఖయ్ముగా మీ యెదుటికిని, ఇతని 

రపిప్ంచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:27 => ఖయిదీమీద మోపబడిన నేరములను వివరింపకుండ అతని 

పంపుట యుకత్ముకాదని నాకు తోచుచునన్దని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:1 => అగిర్పప్ పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెపుప్కొనుటకు నీకు 

సెలవైనదనెను. అపుప్డు పౌలు చేయిచాచి యీలాగు సమాధానము చెపప్సాగెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:2 => అగిర్పప్రాజా, తమరు యూదులలో ఉండు సమసత్మైన 

ఆచారములను వివాదములను విశేషముగా ఎరిగినవారు గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:3 => యూదులు నామీద మోపిన నేరములనిన్టినిగూరిచ్ నేడు 

తమరియెదుట సమాధానము చెపుప్కొనబోవుచునన్ందుకు నేను ధనుయ్డనని యనుకొనుచునాన్ను; 

తాలిమ్తో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:4 => మొదటినుండి యెరూషలేములో నా జనము మధయ్ను 

బాలయ్మునుండి నేను బర్దికిన బర్దుకు ఏలాటిదో యూదులందరు ఎరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:5 => వారు మొదటినుండి ననున్ ఎరిగినవారు గనుక సాక్షయ్మిచుచ్టకు 

వారికిషట్మైతే నేను మన మతములోని బహునిషఠ్గల తెగను అనుసరించి, పరిసయుయ్డనుగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ చెపప్గలరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:7 => మన పండెర్ండు గోతర్ములవారు ఎడతెగక దివారాతుర్లు దేవుని 

సేవించుచు ఆ వాగాద్నము పొందుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్రు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే 

యూదులు నామీద నేరము మోపియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 
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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 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:18 => వీరు ననున్ విమరశ్చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన 

హేతువేదియు లేనందున ననున్ విడుదల చేయగోరిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:19 => యూదులు అడడ్ము చెపిప్నందున నేను కైసరు ఎదుట 

చెపుప్కొందుననవలసి వచెచ్ను. అయినను ఇందువలన నా సవ్జనముమీద నేరమేమియు మోపవలెనని 

నా అభిపార్యము కాదు;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

Page  of 1351 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:21 => అందుకు వారు యూదయనుండి నినున్గూరిచ్ పతిర్కలు మాకు 

రాలేదు; ఇకక్డికి వచిచ్న సహోదరులలో ఒకక్డైనను నినున్గూరిచ్ చెడుసంగతి ఏదియు మాకు 

తెలియపరచనులేదు, మరియు ఎవరును చెపుప్కొనను లేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:24 => అతడు చెపిప్న సంగతులు కొందరు నమిమ్రి, కొందరు 

నమమ్కపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళి ల్పోయిరి. అదేదనగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళి ల్ చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:27 => ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసాస్ర గర్హించి 

నా వైపు తిరిగి నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్యునన్ది. వారు చెవులతో 

మందముగా విని కనున్లు మూసికొనియునాన్రు అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్దావ్రా మీ 

పితరులతో చెపిప్న మాట సరియే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:29 => వారు దాని విందురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:30 => పౌలు రెండు సంవతస్రములు పూరిత్గా తన అదె ద్ యింట 

కాపురముండి, తనయొదద్కు వచుచ్వారినందరిని సనామ్నించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 25:28 => ఆ మోతకఱఱ్లు తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటిమీద బంగారు రేకు 

పొదిగింపవలెను; వాటితో బలల్ మోయబడును. 

నిరగ్మకాండము 37:4 => మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో మోతకఱఱ్లను చేసి వాటికి బంగారు 

రేకులను పొదిగించి 

నిరగ్మకాండము 38:7 => ఆ బలిపీఠమును మోయుటకు దాని పర్కక్లనునన్ ఉంగరములలో ఆ 

మోతకఱఱ్లు చొనిపెను; పలకలతో బలిపీఠమును గులల్గా చేసెను. 

1 సమూయేలు 21:5 => అందుకు దావీదు నిజముగా నేను బయలుదేరి వచిచ్నపప్టినుండి ఈ 

మూడు దినములు సతరీలు మాకు దూరముగానే యునాన్రు; పనివారి బటట్లు పవితర్ములే; ఒకవేళ మేము 

చేయు కారయ్ము అపవితర్మైనయెడల నేమి? రాజాజఞ్నుబటిట్ అది పవితర్ముగా ఎంచతగును అని 

యాజకునితో అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:4 => అది పండెర్ండు ఎదుద్లమీద నిలువబడెను, మూడు ఎదుద్లు 

ఉతత్రపుతటుట్ మూడు పడమటితటుట్ మూడు దకిష్ణపుతటుట్ మూడు తూరుప్తటుట్ చూచుచుండెను. 

సముదర్పు తొటిట్ వాటిపై నుంచబడెను, వాటి వెనుకటి పారశ్వ్ములనిన్యు లోపలికి తిరిగియుండెను. 

కీరత్నలు 106:5 => నీ సావ్సథ్య్మైనవారితో కూడికొని యాడునటుల్ నీ పర్జలయందు నీకునన్ 

దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము నాకు దరశ్నమిచిచ్ ననున్ రకిష్ంపుము.  

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 
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బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

యెషయా 62:2 => జనములు నీ నీతిని కనుగొనును రాజులందరు నీ మహిమను చూచెదరు 

యెహోవా నియమింపబోవు కొర్తత్పేరు నీకు పెటట్బడును. 

మీకా 5:7 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను, 

మనుషయ్పర్యతన్ము లేకుండను నరుల యోచన లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను ఆ యా 

జనముల మధయ్ను నుందురు. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:21 => అపుప్డు పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారందరును 

రక్షణ పొందుదురు అని దేవుడు చెపుప్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:20 => నీవు లేచి కిర్ందికి దిగి, సందేహింపక వారితో కూడ వెళుల్ము; 

నేను వారిని పంపియునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 
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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 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:23 => కాబటిట్ మరునాడు అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు మికిక్లి 

ఆడంబరముతో వచిచ్, సహసార్ధిపతులతోను పటట్ణమందలి పర్ముఖులతోను అధికారమందిరములో 

పర్వేశించిన తరువాత ఫేసుత్ ఆజఞ్నియయ్గా పౌలు తేబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 
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1 కొరిందీయులకు 9:16 => నేను సువారత్ను పర్కటించుచునన్ను నాకు అతిశయ కారణము లేదు. 

సువారత్ను పర్కటింపవలసిన భారము నామీద మోపబడియునన్ది. అయోయ్, నేను సువారత్ను 

పర్కటింపకపోయినయెడల నాకు శర్మ. 

ఎఫెసీయులకు 3:2 => మీకొరకు నాకనుగర్హింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన యేరాప్టునుగూరిచ్ 

మీరు వినియునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:4 => మీలో పర్తివాడును, దేవుని ఎరుగని అనయ్జనులవలె 

కామాభిలాషయందు కాక, 

1 తిమోతి 1:1 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్యు మన నిరీక్షణయైన కీర్సుత్యేసు యొకక్యు ఆజఞ్ 

పర్కారము కీర్సుత్యేసు యొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలు, 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

వచనము 19 

పిమమ్ట అతడు దమసుక్లోనునన్ శిషుయ్లతో కూడ కొనిన్ దినములుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:22 => ఇదిగో నేనిపుప్డు ఆతమ్యందు బంధింపబడినవాడనై 

యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదుగాని, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:23 => బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని 

పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

Page  of 1356 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెషయా 33:1 => దోచుకొనబడకపోయినను దోచుకొనుచుండు నీకు శర్మ నినెన్వరు 

వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు శర్మ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు 

దోచుకొనబడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన తరువాత జనులు నినున్ వంచించెదరు.  

మతత్యి 10:21 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; 

పిలల్లు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 10:24 => శిషుయ్డు బోధకునికంటె అధికుడు కాడు; దాసుడు యజమానునికంటె అధికుడు 

కాడు. 

మతత్యి 10:25 => శిషుయ్డు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన 

చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెలెజ్బూలని వారు పేరుపెటిట్ యుండినయెడల ఆయన 

యింటివారికి మరి నిశచ్యముగా ఆ పేరు పెటుట్దురు గదా. 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

యోహాను 16:1 => మీరు అభయ్ంతరపడకుండవలెనని యీ మాటలు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

యోహాను 16:3 => వారు తండిర్ని ననున్ను తెలిసికొనలేదు గనుక ఈలాగు చేయుదురు. 
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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 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱిఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:24 => యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు 

తింటిని; 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 
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అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:9 => నేను నేరసుథ్డనై యునన్టుట్ ఆ సువారత్ విషయమై సంకెళల్తో బంధింపబడి 

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

2 తిమోతి 2:10 => అందుచేత ఏరప్రచబడినవారు నితయ్మైన మహిమతో కూడ కీర్సుత్ యేసునందలి 

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడడ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 
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పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

యెహెజేక్లు 3:25 => వారు బహుగా తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక నీవు మౌనివై వారిని గదిద్ంపక 

యుండునటుల్ 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడడ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

లూకా 10:3 => మీరు వెళుల్డి; ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్పిలల్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను 

పంపుచునాన్ను. 

లూకా 21:17 => నా నామము నిమితత్ము మీరు మనుషుయ్లందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

యోహాను 14:2 => నా తండిర్ యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెపుప్దును; 

మీకు సథ్లము సిదధ్పరచ వెళుల్చునాన్ను. 

యోహాను 15:21 => అయితే వారు ననున్ పంపినవానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమితత్ము 

వీటిననిన్టిని మీకు చేయుదురు. 
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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 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱిఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

గలతీయులకు 1:1 => మనుషుయ్ల మూలముగానైనను ఏ మనుషుయ్నివలననైనను కాక, 

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 
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1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 

వచనము 20 

వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:12 => అంతట ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న భకిత్పరుడును, అకక్డ 

కాపురమునన్ యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:13 => సౌలా! సహోదరా, దృషిట్ పొందుమని నాతో చెపప్గా ఆ 

గడియలోనే నేను దృషిట్పొంది అతని చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:6 => వారిని అపొసత్లుల యెదుట నిలువబెటిట్రి; వీరు పార్రథ్నచేసి 

వారిమీద చేతులుంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:17 => అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:6 => తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుదాధ్తమ్ వారిమీదికి 

వచెచ్ను. అపుప్డు వారు భాషలతో మాటలాడుటకును పర్వచించుటకును మొదలుపెటిట్రి. 

మతత్యి 19:13 => అపుప్డు ఆయన వారిమీద చేతులుంచి పార్రథ్న చేయవలెనని కొందరు 

చినన్పిలల్లను ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

మారుక్ 6:5 => అందువలన కొదిద్మంది రోగులమీద చేతులుంచి వారిని సవ్సథ్పరచుట తపప్ మరి ఏ 

అదుభ్తమును ఆయన అకక్డ చేయజాలకపోయెను. ఆయన వారి అవిశావ్సమునకు ఆశచ్రయ్పడెను. 
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1 తిమోతి 4:14 => పెదద్లు హసత్నికేష్పణము చేయగా పర్వచన మూలమున నీకు అనుగర్హింపబడి 

నీలో ఉనన్ వరమును అలక్షయ్ము చేయకుము. 

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

2 తిమోతి 1:6 => ఆ హేతువుచేత నా హసత్నికేష్పణమువలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరము 

పర్జవ్లింప చేయవలెనని నీకు జాఞ్పకము చేయుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:13 => సౌలా! సహోదరా, దృషిట్ పొందుమని నాతో చెపప్గా ఆ 

గడియలోనే నేను దృషిట్పొంది అతని చూచితిని. 

ఆదికాండము 45:4 => అంతట యోసేపు నా దగగ్రకు రండని తన సహోదరులతో చెపిప్నపుప్డు 

వారు అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అపుప్డతడు ఐగుపుత్నకు వెళుల్నటుల్ మీరు అమిమ్వేసిన మీ సహోదరుడైన 

యోసేపును నేనే 

లూకా 15:30 => అయితే నీ ఆసిత్ని వేశయ్లతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు 

కొర్వివ్న దూడను వధించితివని చెపెప్ను. 
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లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 15:7 => కాబటిట్ కీర్సుత్ మిముమ్ను చేరుచ్కొనిన పర్కారము దేవునికి మహిమ 

కలుగునటుల్ మీరును ఒకనినొకడు చేరుచ్కొనుడి. 

ఫిలేమోనుకు 1:16 => గాను, విశేషముగా నాకును, శరీరవిషయమును పర్భువు విషయమును మరి 

విశేషముగా నీకును, పిర్య సహోదరుడుగాను, నీయొదద్ ఎలల్పుప్డు ఉండుటకే కాబోలు అతడు 

కొదిద్కాలము నినున్ ఎడబాసి యుండెను. 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

1 పేతురు 1:23 => ఏలయనగా సరవ్శరీరులు గడిడ్ని పోలినవారు, వారి అందమంతయు 

గడిడ్పువువ్వలె ఉనన్ది;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:15 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నీవు ఎవడవని అడుగగా పర్భువు నేను 

నీవు హింసించుచునన్ యేసును. 

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

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. 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

1 కొరిందీయులకు 15:8 => అందరికి కడపట అకాలమందు పుటిట్నటుట్నన్ నాకును కనబడెను; 

1 కొరిందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుయ్డు భూసంబంధియై మంటినుండి పుటిట్నవాడు, 

రెండవ మనుషుయ్డు పరలోకమునుండి వచిచ్నవాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:8 => సౌలు నేలమీదనుండి లేచి కనున్లు తెరచినను ఏమియు 

చూడలేకపోయెను గనుక వారతని చెయియ్ పటుట్కొని దమసుక్లోనికి నడిపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:9 => అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు 

పుచుచ్కొనకుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:12 => అతడు అననీయ అనునొక మనుషుయ్డు లోపలికి వచిచ్, తాను 

దృషిట్పొందునటుల్ తలమీద చేతులుంచుట చూచియునాన్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:17 => అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:52 => అయితే శిషుయ్లు ఆనందభరితులై పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారైరి. 

ఆదికాండము 33:9 => అపుప్డు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది, నీది నీవే 

ఉంచుకొమమ్ని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 13:13 => ఆమెమీద చేతులుంచగానే ఆమె చకక్గా నిలువబడి దేవుని మహిమపరచెను. 

లూకా 15:27 => ఆ దాసుడు అతనితో నీ తముమ్డు వచిచ్యునాన్డు, అతడు తనయొదద్కు 

సురకిష్తముగా వచిచ్నందున నీ తండిర్ కొర్వివ్న దూడను వధించెననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:20 => నీవు లేచి కిర్ందికి దిగి, సందేహింపక వారితో కూడ వెళుల్ము; 

నేను వారిని పంపియునాన్నని అతనితో 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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8 => అపుప్డు పొపిల్యొకక్ తండిర్ జవ్రముచేతను రకత్భేదిచేతను 

బాధపడుచు పండుకొనియుండెను. పౌలు అతనియొదద్కు వెళి ల్ పార్రథ్న చేసి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సవ్సథ్పరచెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

వచనము 21 
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వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని 

నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు 

ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:12 => అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:13 => తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ 

పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:37 => తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడి కుళి ల్పోయెను గాని దేవుడు 

లేపినవాడు కుళుల్పటట్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:16 => గనుక నీవు తడవుచేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేసి బాపిత్సమ్ము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెపెప్ను.  

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:8 => సౌలు నేలమీదనుండి లేచి కనున్లు తెరచినను ఏమియు 

చూడలేకపోయెను గనుక వారతని చెయియ్ పటుట్కొని దమసుక్లోనికి నడిపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:12 => అతడు అననీయ అనునొక మనుషుయ్డు లోపలికి వచిచ్, తాను 

దృషిట్పొందునటుల్ తలమీద చేతులుంచుట చూచియునాన్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8 => అపుప్డు పొపిల్యొకక్ తండిర్ జవ్రముచేతను రకత్భేదిచేతను 

బాధపడుచు పండుకొనియుండెను. పౌలు అతనియొదద్కు వెళి ల్ పార్రథ్న చేసి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సవ్సథ్పరచెను. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

వచనము 22 

అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ 

యూదులను కలవరపరచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:33 => తెలల్వారుచుండగా పౌలు పదునాలుగు దినములనుండి 

మీరేమియు పుచుచ్కొనక ఉపవాసముతో కనిపెటుట్కొని యునాన్రు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:34 => గనుక ఆహారము పుచుచ్కొనుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను; 

ఇది మీ పార్ణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవని తలనుండియు ఒక వెండుర్కయైనను నశింపదని 

చెపుప్చు, ఆహారము పుచుచ్కొనుడని అందరిని బతిమాలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:35 => ఈ మాటలు చెపిప్, యొక రొటెట్ పటుట్కొని అందరి యెదుట 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి తినసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:36 => అపుప్డందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని ఆహారము పుచుచ్కొనిరి. 

1 సమూయేలు 30:12 => వాడు భోజనము చేసిన తరువాత వాని పార్ణము తెపప్రిలల్గా  

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

1 సమూయేలు 10:10 => వారు ఆ కొండదగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు పర్వకత్ల సమూహము అతనికి 

ఎదురుపడగా దేవుని ఆతమ్ బలముగా అతని మీదికి వచెచ్ను. అతడు వారి మధయ్ను ఉండి పర్కటన 

చేయుచుండెను. 

1 సమూయేలు 10:11 => పూరవ్ము అతని నెరిగినవారందరు అతడు పర్వకత్లతో కూడనుండి 

పర్కటించుట చూచి కీషు కుమారునికి సంభవించినదేమిటి? సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? అని 

ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనగా 

1 సమూయేలు 10:12 => ఆ సథ్లమందుండు ఒకడు వారి తండిర్ యెవడని యడిగెను. అందుకు 

సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? అను సామెత పుటెట్ను. 
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గలతీయులకు 1:17 => నాకంటె ముందుగా అపొసత్లులైన వారియొదద్కు యెరూషలేమునకైనను 

వెళల్ను లేదు గాని వెంటనే అరేబియా దేశములోనికి వెళి ల్తిని; పిమమ్ట దమసుక్ పటట్ణమునకు తిరిగి 

వచిచ్తిని. 

నాయ్యాధిపతులు 19:5 => నాలుగవనాడు వారు వేకువను వెళుల్టకు నిదర్మేలుకొనగా అతడు 

లేవసాగెను. అయితే ఆ చినన్దాని తండిర్ నీవు కొంచెము ఆహారము పుచుచ్కొని తెపప్రిలిల్న తరువాత నీ 

తోర్వను వెళల్వచుచ్నని 

కీరత్నలు 51:13 => అపుప్డు అతికర్మము చేయువారికి నీ తోర్వలను బోధించెదను పాపులును నీ 

తటుట్ తిరుగుదురు. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

యెషయా 29:24 => చంచల బుదిధ్గలవారు వివేకులగుదురు సణుగువారు ఉపదేశమునకు 

లోబడుదురు. 

యెషయా 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును 

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:26 => అతడు యెరూషలేములోనికి వచిచ్ శిషుయ్లతో కలిసికొనుటకు 

యతన్ముచేసెను గాని, అతడు శిషుయ్డని నమమ్క అందరును అతనికి భయపడిరి. 

వచనము 23 

అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని చంపనాలోచింపగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:28 => అతడు యెరూషలేములో వారితోకూడ వచుచ్చు పోవుచు, 

గలతీయులకు 1:23 => మునుపు మనలను హింస పెటిట్నవాడు తాను పూరవ్మందు పాడుచేయుచు 

వచిచ్న మతమును పర్కటించుచునాన్డను సంగతి మాతర్మే విని,  

గలతీయులకు 1:24 => వారు ననున్బటిట్ దేవుని మహిమ పరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మతత్యి 26:65 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రము చింపుకొని--వీడు దేవదూషణ చేసెను; మనకిక 

సాకుష్లతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిపుప్డు వినాన్రు; 

మతత్యి 26:66 => మీకేమి తోచుచునన్దని అడిగెను. అందుకు వారు వీడు మరణమునకు 

పాతుర్డనిరి. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 
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మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 19:7 => అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని 

ఇతడు చెపుప్కొనెను గనుక ఆ నియమము చొపుప్న ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 

యోహాను 20:31 => యేసు దేవుని కుమారుడైన కీర్సుత్ అని మీరు నముమ్నటుల్ను, నమిమ్ ఆయన 

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

గలతీయులకు 2:20 => నేను కీర్సుత్తో కూడ సిలువ వేయబడియునాన్ను; ఇకను జీవించువాడను 

నేను కాను, కీర్సేత్ నాయందు జీవించుచునాన్డు. నేనిపుప్డు శరీరమందు జీవించుచునన్ జీవితము ననున్ 

పేర్మించి, నా కొరకు తనున్తాను అపప్గించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశావ్సమువలన 

జీవించుచునాన్ను. 

1 యోహాను 4:14 => మరియు తండిర్ తన కుమారుని లోకరక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపియుండుట 

మేము చూచి, సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము. 

1 యోహాను 4:15 => యేసు దేవుని కుమారుడని యెవడు ఒపుప్కొనునో, వానిలో దేవుడు 

నిలిచియునాన్డు, వాడు దేవునియందునాన్డు. 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 
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యెషయా 29:24 => చంచల బుదిధ్గలవారు వివేకులగుదురు సణుగువారు ఉపదేశమునకు 

లోబడుదురు. 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 16:16 => అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన కీర్సుత్వని 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:29 => అందుకాయన మీరైతే నేను ఎవడని చెపుప్చునాన్రని వారినడుగగా పేతురు నీవు 

కీర్సుత్వని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 2:26 => అతడు పర్భువు యొకక్ కీర్సుత్ను చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి 

పరిశుదాధ్తమ్చేత బయలుపరచబడి యుండెను; ఆతమ్వశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచెచ్ను. 

యోహాను 9:35 => పరిసయుయ్లు వానిని వెలివేసిరని యేసు విని వానిని కనుగొని నీవు దేవుని 

కుమారునియందు విశావ్సముంచుచునాన్వా అని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళి ల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

గలతీయులకు 1:17 => నాకంటె ముందుగా అపొసత్లులైన వారియొదద్కు యెరూషలేమునకైనను 

వెళల్ను లేదు గాని వెంటనే అరేబియా దేశములోనికి వెళి ల్తిని; పిమమ్ట దమసుక్ పటట్ణమునకు తిరిగి 

వచిచ్తిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  
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కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

వచనము 24 

వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ 

కాచుకొనుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:6 => ఈ శబద్ము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడివచిచ్, పర్తి 

మనుషుయ్డు తన తన సవ్భాషతో వారు మాటలాడుట విని కలవరపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:12 => అందరు విభార్ంతినొంది యెటుతోచక యిదేమగునో అని ఒకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  

కీరత్నలు 71:7 => నేను అనేకులకు ఒక వింతగా ఉనాన్ను అయినను నాకు బలమైన ఆశర్యము 

నీవే. 

యెషయా 8:18 => ఇదిగో, నేనును, యెహోవా నా కిచిచ్న పిలల్లును, సీయోను కొండమీద 

నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవావలని సూచనలుగాను, మహతాక్రయ్ములుగాను 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఉనాన్ము. 

జెకరాయ్ 3:8 => పర్ధానయాజకుడవైన యెహోషువా, నీయెదుట కూరుచ్ండు నీ సహకారులు 

సూచనలుగా ఉనాన్రు; నీవును వారును నామాట ఆలకింపవలెను, ఏదనగా చిగురు అను నా సేవకుని 

నేను రపిప్ంపబోవుచునాన్ను. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10 => శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు 

కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 

మతత్యి 13:54 => అందువలన వారాశచ్రయ్పడి ఈ జాఞ్నమును ఈ అదుభ్తములును 

ఇతనికెకక్డనుండి వచిచ్నవి? 

మతత్యి 13:55 => ఇతడు వడల్వాని కుమారుడు కాడా? ఇతని తలిల్పేరు మరియ కాదా? యాకోబు 

యోసేపు సీమోను యూదా యనువారు ఇతని సోదరులు కారా? 

మారుక్ 5:15 => జనులు జరిగినది చూడ వెళి ల్ యేసునొదద్కు వచిచ్, సేన అను దయయ్ములు 

పటిట్నవాడు బటట్లు ధరించుకొని, సవ్సథ్చితుత్డై కూరుచ్ండియుండుట చూచి భయపడిరి. 

మారుక్ 5:16 => జరిగినది చూచినవారు దయయ్ములు పటిట్నవానికి కలిగిన సిథ్తియు పందుల 

సంగతియు ఊరివారికి తెలియజేయగా 

మారుక్ 5:17 => తమ పార్ంతములు విడిచిపొమమ్ని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి. 

మారుక్ 5:18 => ఆయన దోనె యెకిక్నపుప్డు, దయయ్ములు పటిట్నవాడు ఆయనయొదద్ 

తనున్ండనిమమ్ని ఆయనను బతిమాలుకొనెను గాని 

మారుక్ 5:19 => ఆయన వానికి సెలవియయ్క నీవు నీ యింటివారియొదద్కు వెళి ల్, పర్భువు నీయందు 

కనికరపడి, నీకు చేసిన కారయ్ములనిన్టిని వారికి తెలియజెపుప్మనెను. 

మారుక్ 5:20 => వాడు వెళి ల్, యేసు తనకు చేసినవనిన్యు దెకపొలిలో పర్కటింప నారంభింపగా 

అందరు ఆశచ్రయ్పడిరి. 
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యోహాను 9:8 => కాబటిట్ పొరుగువారును, వాడు భిక్షకుడని అంతకుముందు చూచినవారును వీడు 

కూరుచ్ండి భిక్షమెతుత్కొనువాడు కాడా అనిరి. 

యోహాను 9:9 => వీడే అని కొందరును, వీడుకాడు, వీని పోలియునన్ యొకడని మరికొందరును 

అనిరి; వాడైతే నేనే యనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

గలతీయులకు 1:14 => నా పితరుల పారంపరాయ్చారమందు విశేషాసకిత్ గలవాడనై, నా 

సవ్జాతీయులలో నా సమాన వయసుక్లైన అనేకులకంటె యూదుల మతములో ఆధికయ్తనొందితినని 

నా నడవడినిగూరిచ్ మీరు వింటిరి.  

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 
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గలతీయులకు 1:17 => నాకంటె ముందుగా అపొసత్లులైన వారియొదద్కు యెరూషలేమునకైనను 

వెళల్ను లేదు గాని వెంటనే అరేబియా దేశములోనికి వెళి ల్తిని; పిమమ్ట దమసుక్ పటట్ణమునకు తిరిగి 

వచిచ్తిని. 

గలతీయులకు 1:18 => అటుపైని మూడు సంవతస్రములైన తరువాత కేఫాను పరిచయము 

చేసికొనవలెనని యెరూషలేమునకు వచిచ్ అతనితో కూడ పదునయిదు దినములుంటిని. 

గలతీయులకు 1:19 => అతనిని తపప్ అపొసత్లులలో మరి ఎవనిని నేను చూడలేదు గాని, పర్భువు 

యొకక్ సహోదరుడైన యాకోబును మాతర్ము చూచితిని. 

గలతీయులకు 1:20 => నేను మీకు వార్యుచునన్ యీ సంగతుల విషయమై, యిదిగో దేవుని 

యెదుట నేను అబదధ్మాడుట లేదు. 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 

గలతీయులకు 1:22 => కీర్సుత్నందునన్ యూదయ సంఘములవారికి నా ముఖపరిచయము 

లేకుండెను గాని 

గలతీయులకు 1:23 => మునుపు మనలను హింస పెటిట్నవాడు తాను పూరవ్మందు పాడుచేయుచు 

వచిచ్న మతమును పర్కటించుచునాన్డను సంగతి మాతర్మే విని,  

గలతీయులకు 1:24 => వారు ననున్బటిట్ దేవుని మహిమ పరచిరి. 

1 సమూయేలు 10:11 => పూరవ్ము అతని నెరిగినవారందరు అతడు పర్వకత్లతో కూడనుండి 

పర్కటించుట చూచి కీషు కుమారునికి సంభవించినదేమిటి? సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? అని 

ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనగా 

1 సమూయేలు 19:24 => మరియు అతడు తన వసత్రములను తీసివేసి ఆ నాటి రాతిర్ంబగళుల్ 

సమూయేలు ఎదుటనే పర్కటించుచు, పైబటట్లేనివాడై పడియుండెను. అందువలన సౌలును 

పర్వకత్లలోనునాన్డా అను సామెత పుటెట్ను. 

మారుక్ 1:22 => ఆయన శాసు త్ర్లవలె గాక అధికారము గలవానివలె వారికి బోధించెను గనుక వారు 

ఆయన బోధకు ఆశచ్రయ్పడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:59 => పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను 

చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వచనము 25 

గనుక అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళ అతనిని తీసికొనిపోయి గంపలో ఉంచి, గోడగుండ అతనిని కిర్ందికి 

దింపిరి. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

కీరత్నలు 84:7 => వారు నానాటికి బలాభివృదిధ్నొందుచు పర్యాణము చేయుదురు వారిలో 

పర్తివాడును సీయోనులో దేవుని సనిన్ధిని కనబడును. 

యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 
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2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:27 => తరువాత అతడు అకయకు పోదలచినపుప్డు అతనిని 

చేరుచ్కొనవలెనని సహోదరులు పోర్తాస్హపరచుచు అకక్డి శిషుయ్లకు వార్సిరి. అతడకక్డికి వచిచ్ 

కృపచేత విశవ్సించినవారికి చాల సహాయము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:28 => యేసే కీర్సుత్ అని లేఖనములదావ్రా అతడు దృషాట్ంతపరచి, 

యూదుల వాదమును బహిరంగముగాను గటిట్గాను ఖండించుచు వచెచ్ను. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

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 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

మారుక్ 1:22 => ఆయన శాసు త్ర్లవలె గాక అధికారము గలవానివలె వారికి బోధించెను గనుక వారు 

ఆయన బోధకు ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 9:20 => అందుకాయన మీరైతే నేనెవడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని వారినడుగగా పేతురు నీవు 

దేవుని కీర్సుత్వనెను. 

2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 

వచనము 26 

అతడు యెరూషలేములోనికి వచిచ్ శిషుయ్లతో కలిసికొనుటకు యతన్ముచేసెను గాని, అతడు శిషుయ్డని 

నమమ్క అందరును అతనికి భయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:23 => వారు కేకలువేయుచు తమపై బటట్లు విదులుచ్కొని 

ఆకాశముతటుట్ దుమెమ్తిత్ పోయుచుండగా 

యెహోషువ 10:1 => యెహోషువ హాయిని పటుట్కొనిన సంగతియు; అతడు యెరికోను దాని 

రాజును నిరూమ్లముచేసినటుట్ హాయిని దాని రాజును నిరూమ్లముచేసిన సంగతియు, గిబియోను 

నివాసులు ఇశార్యేలీయులతో సంధిచేసికొని వారితో కలిసికొనిన సంగతియు యెరూషలేము రాజైన 

అదోనీసెదకు వినినపుప్డు అతడును అతని జనులును మిగుల భయపడిరి. 

యెహోషువ 10:2 => ఏలయనగా గిబియోను గొపప్ పటట్ణమై రాజధానులలో ఎంచబడినది; అది 

హాయికంటె గొపప్ది, అకక్డి జనులందరు శూరులు. అంతట యెరూషలేము రాజైన అదోనీసెదెకు 

గిబియోనీయులు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను సంధి చేసియునాన్రు. మీరు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నాకు సహాయము చేసినయెడల మనము వారి పటట్ణమును నాశనము చేయుదమని 

యెహోషువ 10:3 => హెబోర్ను రాజైన హోహాము నొదద్కును, యరూమ్తు రాజైన పిరాము నొదద్కును, 
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యెహోషువ 10:4 => లాకీషు రాజైన యాఫీయ యొదద్కును ఎగోల్ను రాజైన దెబీరు నొదద్కును 

వరత్మానము పంపెను. 

యెహోషువ 10:5 => కాబటిట్ అమోరీయుల అయిదుగురు రాజులను, అనగా యెరూషలేము రాజును 

హెబోర్ను రాజును యరూమ్తు రాజును లాకీషు రాజును ఎగోల్ను రాజును కూడుకొని, తామును తమ 

సేనలనిన్యు బయలుదేరి, గిబియోను ముందర దిగి, గిబియోనీయులతో యుదధ్ము చేసిరి. 

యెహోషువ 10:6 => గిబియోనీయులు మనయ్ములలో నివసించు అమోరీయుల రాజులందరు కూడి 

మా మీదికి దండెతిత్ వచిచ్యునాన్రు గనుక, నీ దాసులను చెయియ్ విడువక తవ్రగా మాయొదద్కు వచిచ్ 

మాకు సహాయముచేసి మముమ్ను రకిష్ంచుమని గిలాగ్లులో దిగియునన్ పాళెములో యెహోషువకు 

వరత్మానము పంపగా 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 

మతత్యి 10:21 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; 

పిలల్లు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 
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మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

యెహోషువ 10:4 => లాకీషు రాజైన యాఫీయ యొదద్కును ఎగోల్ను రాజైన దెబీరు నొదద్కును 

వరత్మానము పంపెను. 

యెషయా 59:15 => సతయ్ము లేకపోయెను చెడుతనము విసరిజ్ంచువాడు దోచబడుచునాన్డు 

నాయ్యము జరుగకపోవుట యెహోవా చూచెను అది ఆయన దృషిట్కి పర్తికూలమైయుండెను.  

యోహాను 11:53 => కాగా ఆ దినమునుండి వారు ఆయనను చంప నాలోచించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

వచనము 27 

అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును 

చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ 

ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:5 => మరియు అనయ్జనులును యూదులును తమ అధికారులతో కలిసి 

వారిమీద పడి వారిని అవమానపరచి రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

Page  of 1386 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:12 => అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గీర్సుదేశసుథ్లైన 

సతరీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:15 => పౌలును సాగనంప వెళి ల్నవారు అతనిని ఏథెనుస్ పటట్ణము 

వరకు తోడుకొనివచిచ్, సీలయు తిమోతియు సాధయ్మైనంత శీఘర్ముగా అతని యొదద్కు రావలెనని 

ఆజఞ్పొంది బయలుదేరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:16 => అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ 

చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని 

యునాన్డనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:19 => అందుకతడు నీవు పౌలునుగూరిచ్ సంపూరిత్గా 

విచారింపబోవునటుట్ అతనిని రేపు మహాసభయొదద్కు తీసికొని రావలెనని నినున్ వేడుకొనుటకు 

యూదులు కటుట్కటిట్ యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:20 => వారి మాటకు నీవు సమమ్తింపవదుద్ ; వారిలో 

నలువదిమందికంటె ఎకుక్వ మనుషుయ్లు అతనికొరకు పొంచియునాన్రు. వారు అతని చంపువరకు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్రు; ఇపప్డు నీయొదద్ మాట తీసికొనవలెనని 

కనిపెటుట్కొని సిదధ్ముగా ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:2 => సమోస్ను అకక్డికి వచెచ్నని గాజావారికి తెలిసినపుప్డు వారు మాటు పెటిట్ 

రేపు తెలల్వారిన తరువాత అతని చంపుదమనుకొని పటట్ణపు దావ్రమునొదద్ ఆ రాతిర్ అంతయు 

పొంచియుండిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 16:3 => సమోస్ను మధయ్రాతిర్వరకు పండుకొని మధయ్రాతిర్ లేచి పటట్ణపు 

తలుపులను వాటి రెండు దావ్రబంధములను పటుట్కొని వాటి అడడ్కఱఱ్తోటి వాటిని ఊడబెరికి తన 

భుజములమీద పెటుట్కొని హెబోర్నుకు ఎదురుగానునన్ కొండకొనకు వాటిని తీసికొనిపోయెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:32 => దమసుక్లో అరెత అను రాజుకిర్ంద ఉనన్ అధిపతి ననున్ పటట్గోరి 

కావలియుంచి దమసీక్యుల పటట్ణమును భదర్ము చేసెను. 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 37:32 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులకొరకు పొంచియుండి వారిని చంపజూతురు. 

కీరత్నలు 37:33 => వారిచేతికి యెహోవా నీతిమంతులను అపప్గింపడు వారు విమరశ్కు 

వచిచ్నపుప్డు ఆయన వారిని దోషులుగా ఎంచడు. 

యెహోషువ 10:4 => లాకీషు రాజైన యాఫీయ యొదద్కును ఎగోల్ను రాజైన దెబీరు నొదద్కును 

వరత్మానము పంపెను. 

1 సమూయేలు 19:2 => సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను దావీదుయందు బహు 

ఇషట్ముగలవాడైయుండి దావీదుతొ ఇటల్నెను నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ చంపవలెననన్ 

పర్యతన్ముమీద నునాన్డు. కాబటిట్ నీవు ఉదయమున జాగర్తత్పడి రహసయ్మైన సథ్లమందు 

దాగియుండుము. 

1 సమూయేలు 19:12 => కిటికీగుండ దావీదును దింపగా అతడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 

1 సమూయేలు 23:9 => సౌలు తనకు కీడే యుదేద్శించుచునాన్డని దావీదు ఎరిగి యాజకుడైన 

అబాయ్తారును ఏఫోదును తెమమ్నెను. 

కీరత్నలు 55:10 => రాతిర్ంబగళుల్ వారు పటట్ణపు పార్కారములమీద తిరుగుచునాన్రు పాపమును 

చెడుతనమును దానిలో జరుగుచునన్వి. 

సామెతలు 24:15 => భకిత్హీనుడా, నీతిమంతుని నివాసమునొదద్ పొంచియుండకుము వాని 

విశర్మసథ్లమును పాడుచేయకుము. 
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మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

వచనము 28 

అతడు యెరూషలేములో వారితోకూడ వచుచ్చు పోవుచు, 

యెహోషువ 2:15 => ఆమె యిలుల్ పటట్ణపు పార్కారముమీద నుండెను, ఆమె పార్కారము మీద 

నివసించునది గనుక తార్డువేసి కిటికి దావ్రా వారిని దింపెను. 

1 సమూయేలు 19:11 => ఉదయమున అతని చంపవలెనని పొంచియుండి దావీదును 

పటుట్కొనుటకై సౌలు అతని యింటికి దూతలను పంపగా దావీదు భారయ్యైన మీకాలు ఈ రాతిర్ నీ 

పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొంటేనే గాని రేపు నీవు చంపబడుదువని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 19:12 => కిటికీగుండ దావీదును దింపగా అతడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:33 => అపుప్డు నేను కిటికీగుండ గోడమీదనుండి గంపలో దింపబడి అతని 

చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనిపోతిని. 
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మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:32 => దమసుక్లో అరెత అను రాజుకిర్ంద ఉనన్ అధిపతి ననున్ పటట్గోరి 

కావలియుంచి దమసీక్యుల పటట్ణమును భదర్ము చేసెను. 

వచనము 29 

పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు 

తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:17 => అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్ దేవాలయములో 

పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనై పర్భువును చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

గలతీయులకు 1:17 => నాకంటె ముందుగా అపొసత్లులైన వారియొదద్కు యెరూషలేమునకైనను 

వెళల్ను లేదు గాని వెంటనే అరేబియా దేశములోనికి వెళి ల్తిని; పిమమ్ట దమసుక్ పటట్ణమునకు తిరిగి 

వచిచ్తిని. 
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గలతీయులకు 1:18 => అటుపైని మూడు సంవతస్రములైన తరువాత కేఫాను పరిచయము 

చేసికొనవలెనని యెరూషలేమునకు వచిచ్ అతనితో కూడ పదునయిదు దినములుంటిని. 

గలతీయులకు 1:19 => అతనిని తపప్ అపొసత్లులలో మరి ఎవనిని నేను చూడలేదు గాని, పర్భువు 

యొకక్ సహోదరుడైన యాకోబును మాతర్ము చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:19 => పిమమ్ట అతడు దమసుక్లోనునన్ శిషుయ్లతో కూడ కొనిన్ 

దినములుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:23 => వారు విడుదలనొంది తమ సవ్జనుల యొదద్కు వచిచ్, 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 
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అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

గలతీయులకు 1:18 => అటుపైని మూడు సంవతస్రములైన తరువాత కేఫాను పరిచయము 

చేసికొనవలెనని యెరూషలేమునకు వచిచ్ అతనితో కూడ పదునయిదు దినములుంటిని. 

గలతీయులకు 1:23 => మునుపు మనలను హింస పెటిట్నవాడు తాను పూరవ్మందు పాడుచేయుచు 

వచిచ్న మతమును పర్కటించుచునాన్డను సంగతి మాతర్మే విని,  

వచనము 30 

వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు 

తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:22 => వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ 

సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ వరకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:25 => అంతట అతడు సౌలును వెదకుటకు తారుస్నకు వెళి ల్ అతనిని 

కనుగొని అంతియొకయకు తోడుకొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:25 => బరన్బాయు సౌలును తమ పరిచరయ్ నెరవేరిచ్న తరువాత మారుక్ 

అను మారు పేరుగల యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెరూషలేమునుండి తిరిగి వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:2 => పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును 

కలిగినపుప్డు , ఈ అంశము విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును 

యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:26 => మన పిర్యులతోకూడ మీయొదద్కు పంపుట యుకత్మని 

మాకందరికి ఏకాభిపార్యము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:35 => అయితే పౌలును బరన్బాయు అంతియొకయలో నిలిచి, యింక 

అనేకులతో కూడ పర్భువు వాకయ్ము బోధించుచు పర్కటించుచు నుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:37 => అపుప్డు మారుక్ అనుమారు పేరుగల యోహానును 

వెంటబెటుట్కొనిపోవుటకు బరన్బా యిషట్పడెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:38 => అయితే పౌలు, పంఫూలియలో పనికొరకు తమతోకూడ రాక 

తముమ్ను విడిచిన వానిని వెంటబెటుట్కొని పోవుట యుకత్ము కాదని తలంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 
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గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

గలతీయులకు 1:18 => అటుపైని మూడు సంవతస్రములైన తరువాత కేఫాను పరిచయము 

చేసికొనవలెనని యెరూషలేమునకు వచిచ్ అతనితో కూడ పదునయిదు దినములుంటిని. 

గలతీయులకు 1:19 => అతనిని తపప్ అపొసత్లులలో మరి ఎవనిని నేను చూడలేదు గాని, పర్భువు 

యొకక్ సహోదరుడైన యాకోబును మాతర్ము చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

1 కొరిందీయులకు 15:8 => అందరికి కడపట అకాలమందు పుటిట్నటుట్నన్ నాకును కనబడెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 
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ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:27 => తరువాత అతడు అకయకు పోదలచినపుప్డు అతనిని 

చేరుచ్కొనవలెనని సహోదరులు పోర్తాస్హపరచుచు అకక్డి శిషుయ్లకు వార్సిరి. అతడకక్డికి వచిచ్ 

కృపచేత విశవ్సించినవారికి చాల సహాయము చేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

వచనము 31 

కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు 

సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి 

నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:21 => కాబటిట్ యోహాను బాపిత్సమ్మిచిచ్నది మొదలుకొని పర్భువైన యేసు 

మనయొదద్నుండి పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినము వరకు, 

సంఖాయ్కాండము 27:16 => అతడు వారి యెదుట వచుచ్చు, పోవుచునుండి, 

సంఖాయ్కాండము 27:17 => వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమరుథ్డై యుండవలెను. 

2 సమూయేలు 5:2 => పూరవ్కాలమున సౌలు మామీద రాజైయుండగా నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై ఉంటివి. అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా జనులను పాలించి 

వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని చెపిప్రి. 
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1 రాజులు 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 

యోహాను 10:9 => నేనే దావ్రమును; నా దావ్రా ఎవడైన లోపల పర్వేశించినయెడల వాడు 

రకిష్ంపబడినవాడై, లోపలికి పోవుచు బయటికి వచుచ్చు మేత మేయుచునుండును. 

గలతీయులకు 1:18 => అటుపైని మూడు సంవతస్రములైన తరువాత కేఫాను పరిచయము 

చేసికొనవలెనని యెరూషలేమునకు వచిచ్ అతనితో కూడ పదునయిదు దినములుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

వచనము 32 

ఆ తరువాత పేతురు సకల పర్దేశములలో సంచారము చేయుచు, లుదద్లో కాపురమునన్ పరిశుదుధ్ల 

యొదద్కు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

యూదా 1:3 => పిర్యులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూరిచ్ మీకు వార్యవలెనని విశేషాసకిత్ 

గలవాడనై పర్యతన్పడుచుండగా, పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గింపబడిన బోధ నిమితత్ము మీరు 

పోరాడవలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచు మీకు వార్యవలసివచెచ్ను. 
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యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

Page  of 1399 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

2 కొరిందీయులకు 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

వచనము 33 

అకక్డ పక్షవాయువు కలిగి యెనిమిది ఏండల్నుండి మంచము పటిట్యుండిన ఐనెయ అను ఒక 

మనుషుయ్ని చూచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:25 => గనుక అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళ అతనిని తీసికొనిపోయి గంపలో 

ఉంచి, గోడగుండ అతనిని కిర్ందికి దింపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:15 => పౌలును సాగనంప వెళి ల్నవారు అతనిని ఏథెనుస్ పటట్ణము 

వరకు తోడుకొనివచిచ్, సీలయు తిమోతియు సాధయ్మైనంత శీఘర్ముగా అతని యొదద్కు రావలెనని 

ఆజఞ్పొంది బయలుదేరిపోయిరి. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40 => అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు 

వచుచ్వరకు అతడు పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 
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మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:25 => అంతట అతడు సౌలును వెదకుటకు తారుస్నకు వెళి ల్ అతనిని 

కనుగొని అంతియొకయకు తోడుకొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 
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వచనము 34 

పేతురు ఐనెయా, యేసుకీర్సుత్ నినున్ సవ్సథ్పరచుచునాన్డు, నీవు లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని 

అతనితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:10 => మీరు యొరాద్ను దాటి మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమున నివాసులైన తరువాత ఆయన మీ చుటుట్నుండు శతుర్వులందరు 

లేకుండ మీకు విశార్ంతి కలుగజేసినందున మీరు నెమమ్ది పొందునపుప్డు 

యెహోషువ 21:44 => యెహోవా వారి పితరులతో పర్మాణముచేసిన వాటనిన్టి పర్కారము 

అనిన్దికుక్లయందు వారికి విశార్ంతి కలుగజేసెను. యెహోవా వారి శతుర్వులనందరిని వారిచేతి 

కపప్గించియుండెను గనుక వారిలో నొకడును ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువలేకపోయెను. యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:30 => అతని తరువాత అనాతు కుమారుడైన షవుగ్రు నాయ్యాధిపతిగా ఉండెను. 

అతడు ఫిలిషీత్యులలో ఆరువందల మందిని మునుకోల కఱఱ్తో హతము చేసెను; అతడును 

ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:9 => నీకు పుటట్బోవు ఒక కుమారుడు సమాధానకరత్గా నుండును; చుటుట్ 

ఉండు అతని శతుర్వులనందరిని నేను తోలివేసి అతనికి సమాధానము కలుగజేతును; అందువలన 

అతనికి సొలొమోను అను పేరు పెటట్బడును; అతని దినములలో ఇశార్యేలీయులకు సమాధానమును 

విశార్ంతియు దయచేయుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:18 => ఎటల్నగా మీ దేవుడైన యెహోవా మీతోకూడ ఉనాన్డు గదా? 

చుటుట్నునన్ వారివలన తొందరలేకుండ ఆయన మీకు నెమమ్ది యిచిచ్యునాన్డు గదా? దేశనివాసులను 

ఆయన నాకు వశపరచియునాన్డు, యెహోవా భయమువలనను ఆయన జనుల భయమువలనను 

దేశము లోపరచబడియునన్ది. 
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కీరత్నలు 94:13 => భకిత్హీనులకు గుంట తర్వవ్బడువరకు నీతిమంతుల కషట్దినములను పోగొటిట్ 

వారికి నెమమ్ది కలుగజేయుదువు. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

జెకరాయ్ 9:1 => హదార్కు దేశమునుగూరిచ్యు దమసుక్ పటట్ణమునుగూరిచ్యు వచిచ్న దేవోకిత్ 

హెబీర్యులకు 4:9 => కాబటిట్ దేవుని పర్జలకు విశార్ంతి నిలిచియునన్ది. 

రోమీయులకు 14:19 => కాబటిట్ సమాధానమును, పరసప్ర కేష్మాభివృదిధ్ని కలుగజేయువాటినే 

ఆసకిత్తో అనుసరింతము. 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:11 => వేయబడినది తపప్, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ 

పునాది యేసు కీర్సేత్. 

1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

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 3:14 => పునాదిమీద ఒకడు కటిట్న పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము 

పుచుచ్కొనును. 
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1 కొరిందీయులకు 3:15 => ఒకని పని కాలిచ్వేయబడినయెడల వానికి నషట్ము కలుగును; అతడు 

తనమటుట్కు రకిష్ంపబడును గాని అగిన్లోనుండి తపిప్ంచుకొనన్టుట్ రకిష్ంపబడును. 

1 కొరిందీయులకు 14:4 => భాషతో మాటలాడువాడు తనకే కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేసికొనును గాని 

పర్వచించువాడు సంఘమునకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 14:5 => మీరందరు భాషలతో మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్ను గాని మీరు 

పర్వచింపవలెనని మరి విశేషముగా కోరుచునాన్ను. సంఘము కేష్మాభివృదిధ్ పొందునిమితత్ము 

భాషలతో మాటలాడువాడు అరథ్ము చెపిప్తేనే గాని వానికంటె పర్వచించువాడే శేర్షుఠ్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:12 => మీరు ఆతమ్సంబంధమైన వరముల విషయమై ఆసకిత్గలవారు గనుక 

సంఘమునకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగు నిమితత్ము అవి మీకు విసత్రించునటుల్ పర్యతన్ము చేయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 14:26 => సహోదరులారా, యిపుప్డు మీలో ఏమి జరుగుచునన్ది? మీరు కూడి 

వచుచ్నపుప్డు ఒకడు ఒక కీరత్న పాడవలెననియునాన్డు; మరియొకడు బోధింపవలెననియునాన్డు; 

మరియొకడు తనకు బయలుపరచబడినది పర్కటన చేయవలెననియునాన్డు; మరియొకడు భాషతో 

మాటలాడవలెననియునాన్డు; మరియొకడు అరథ్ము చెపప్వలెననియునాన్డు. సరే; సమసత్మును 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగుటకై జరుగనియుయ్డి. 

2 కొరిందీయులకు 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగుగ్పరచబడను.  

2 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 13:10 => కాబటిట్ నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు పడదోర్యుటకు కాక, 

మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అధికారము చొపుప్న కాఠినయ్ము 

కనపరచకుండునటుల్ దూరముగా ఉండగానే యీ సంగతులు వార్యుచునాన్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:16 => ఆయన శిరసస్యియునాన్డు, ఆయననుండి సరవ్శరీరము చకక్గా 

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:11 => కాబటిట్ మీరిపుప్డు చేయుచునన్టుట్గానే యొకనినొకడు ఆదరించి 

యొకనికొకడు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుడి. 

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. 

యూదా 1:20 => పిర్యులారా, మీరు విశవ్సించు అతిపరిశుదద్మైన దానిమీద మిముమ్ను మీరు 

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 86:11 => యెహోవా, నేను నీ సతయ్ము ననుసరించి నడచుకొనునటుల్ నీ మారగ్మును నాకు 

బోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునటుల్ నా హృదయమునకు ఏకదృషిట్ కలుగజేయుము. 
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కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 8 :13 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగియుండుట చెడుతనము 

నసహియ్ంచుకొనుటయే. గరవ్ము అహంకారము దురామ్రగ్త కుటిలమైన మాటలు నాకు అసహయ్ములు.  

సామెతలు 14:26 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట బహు ధైరయ్ము పుటిట్ంచును 

సామెతలు 14:27 => అటిట్వారి పిలల్లకు ఆశర్యసాథ్నము కలదు. యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును 

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

సామెతలు 23:17 => పాపులను చూచి నీ హృదయమునందు మతస్రపడకుము నితయ్ము 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

ఎఫెసీయులకు 5:21 => కీర్సుత్నందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి. 
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కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

యోహాను 14:16 => నేను తండిర్ని వేడుకొందును, మీయొదద్ ఎలల్పుప్డు నుండుటకై ఆయన వేరొక 

ఆదరణకరత్ను, అనగా సతయ్సవ్రూపియగు ఆతమ్ను మీకనుగర్హించును. 

యోహాను 14:17 => లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను 

పొందనేరదు; మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు. ఆయన మీతోకూడ నివసించును, మీలో ఉండును. 

యోహాను 14:18 => మిముమ్ను అనాథలనుగా విడువను, మీయొదద్కు వతుత్ను. కొంతకాలమైన 

తరువాత లోకము ననున్ మరి ఎనన్డును చూడదు;  

రోమీయులకు 5:5 => ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగుగ్పరచదు. మనకు అనుగర్హింపబడిన 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 1:14 => దేవుని మహిమకు కీరిత్ కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన పర్జలకు 

విమోచనము కలుగు నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

ఫిలిపీప్యులకు 2:1 => కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, 

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => మీ హృదయములను ఆదరించి, పర్తి సతాక్రయ్మందును పర్తి 

సదావ్కయ్మందును మిముమ్ను సిథ్రపరచును గాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:24 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించుచుండెను. 

ఎసేత్రు 8:16 => మరియు యూదులకు కేష్మమును ఆనందమును సంతుషిట్యు ఘనతయు కలిగెను. 

ఎసేత్రు 8:17 => రాజు చేసిన తీరామ్నమును అతని చటట్మును వచిచ్న పర్తి సంసాథ్నమందును పర్తి 

పటట్ణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోషమును కలిగెను, అది శుభదినమని విందు 

చేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో యూదులయెడల భయము కలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల 

మతము అవలంబించిరి. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 
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జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయన 

మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుచు, ఆయనను పేర్మించి, నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూరణ్మనసుస్తోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను సేవించి, 

యెహోషువ 24:14 => కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను 

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 

1 రాజులు 5:4 => తన దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు అతడు మందిరమును కటిట్ంప 

వీలులేకపోయెననన్ సంగతి నీవెరుగుదువు. ఇపుప్డు శతుర్వు ఒకడును లేకుండను అపాయమేమియు 

కలుగకుండను నా దేవుడైన యెహోవా నలుదిశలను నాకు నెమమ్ది దయచేసి యునాన్డు. 

1 రాజులు 6:7 => అయితే మందిరము కటుట్ సమయమున అది ముందుగా సిదధ్పరచి తెచిచ్న 

రాళల్తో కటట్బడెను, మందిరము కటుట్ సథ్లమున సుతెత్ గొడడ్లి మొదలైన యినుప పనిముటల్ ధవ్ని యెంత 

మాతర్మును వినబడలేదు. 
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1 రాజులు 8:40 => మా పితరులకు నీవు దయచేసిన దేశమందు జనులు బర్దుకు దినములనిన్టను 

వారు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుండునటుల్ చేయుము; నరపుతుర్లందరి హృదయములను నీవు 

మాతర్మే తెలిసికొనియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:31 => నీ మారగ్ములలో నడుచునటుల్గా వారి వారి హృదయములను 

ఎరిగియునన్ నీవు వారి సకల పర్వరత్నకు తగినటుల్ పర్తిఫలమును దయచేయుదువు గాక. నీవు ఒకక్డవే 

మానవుల హృదయము నెరిగినవాడవు గదా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => అతడు యూదావారికి ఈలాగు పర్కటన చేసెను మన దేవుడైన 

యెహోవాను మనము ఆశర్యించితివిు, ఆశర్యించినందున ఆయన మన చుటుట్ను నెమమ్ది 

కలుగజేసియునాన్డు; దేశమందు మనము నిరభయ్ంతరముగా తిరుగవచుచ్ను, మనము ఈ 

పటట్ణములను కటిట్ంచి, వాటికి పార్కారములను గోపురములను గుమమ్ములను దావ్రబంధములను 

అమరుచ్దము. కాగా వారు పటట్ణములను కటిట్ వృదిధ్నొందిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => యూదా వారినందరిని బెనాయ్మీనీయులనందరిని, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ షిమోయ్ను గోతర్సాథ్నములలోనుండి వచిచ్ వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులను సమకూరెచ్ను. 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండుట చూచి ఇశార్యేలువారిలోనుండి విసాత్రమైన 

జనులు అతని పక్షము చేరిరి. 

యోబు 24:7 => బటట్లులేక రాతిర్ అంతయు పండుకొనియుందురు చలిలో వసత్రహీనులై 

పడియుందురు. 

కీరత్నలు 5:7 => నేనైతే నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ నీ మందిరములో పర్వేశించెదను నీయెడల 

భయభకుత్లు కలిగి నీ పరిశుదాధ్లయము దికుక్ చూచి నమసక్రించెదను 

కీరత్నలు 67:2 => దేవుడు మముమ్ను కరుణించి మముమ్ను ఆశీరవ్దించును గాక ఆయన తన 

ముఖకాంతి మామీద పర్కాశింపజేయును గాక.(సెలా.) 

కీరత్నలు 119:134 => నీ ఉపదేశములను నేను అనుసరించునటుల్ మనుషుయ్ల బలాతాక్రమునుండి 

ననున్ విమోచింపుము. 
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కీరత్నలు 128:1 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన తోర్వలయందు నడుచువారందరు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

సామెతలు 19:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జీవసాధనము అది 

కలిగినవాడు తృపుత్డై అపాయము లేకుండ బర్దుకును. 

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

హగగ్యి 1:12 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యెహోజాదాకు కుమారుడును 

పర్ధానయాజకుడునగు యెహోషువయు శేషించిన జనులందరును తమ దేవుడైన యెహోవా మాటలు 

ఆలకించి, తమ దేవుడైన యెహోవా పర్వకత్యైన హగగ్యిని పంపించి, తెలియజేసిన వారత్ విని 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనిరి. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:1 => దాదాపు అదే కాలమందు రాజైన హేరోదు సంఘపువారిలో 

కొందరిని బాధపెటుట్టకు బలాతాక్రముగా పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

గలతీయులకు 1:2 => నాతో కూడ నునన్ సహోదరులందరును, గలతీయలోనునన్ సంఘములకు 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

గలతీయులకు 1:22 => కీర్సుత్నందునన్ యూదయ సంఘములవారికి నా ముఖపరిచయము 

లేకుండెను గాని 

ఎఫెసీయులకు 2:10 => మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా 

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

వచనము 35 

వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ 

తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:25 => అంతట వారు సాక్షయ్మిచుచ్చు పర్భువు వాకయ్ము బోధించి 

యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళుల్చు, సమరయుల అనేక గార్మములలో సువారత్ పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 

సామెతలు 2:8 => నాయ్యము తపిప్పోకుండ ఆయన కనిపెటుట్ను తన భకుత్ల పర్వరత్నను ఆయన 

కాచును. 

మతత్యి 27:52 => సమాధులు తెరవబడెను; నిదిర్ంచిన అనేకమంది పరిశుదుధ్ల శరీరములు లేచెను. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు ఎఫెసులోనునన్ 

పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:38 => లుదద్ యొపేప్కు దగగ్రగా ఉండుటచేత పేతురు అకక్డ ఉనాన్డని 

శిషుయ్లు విని, అతడు తడవుచేయక తమయొదద్కు రావలెనని వేడుకొనుటకు ఇదద్రు మనుషుయ్లను 

అతని యొదద్కు పంపిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 
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వచనము 36 

మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. 

ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా చేసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:2 => పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుషుయ్డు 

మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళుల్వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు 

పర్తిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ ఉంచుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:22 => సవ్సథ్పరచుట అను ఆ సూచక కిర్య యెవని విషయములో 

చేయబడెనో వాడు నలువది ఏండల్కంటె ఎకుక్వ వయసుస్ గలవాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:8 => అతడు పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడై యెనన్డును నడువలేక 

కూరుచ్ండియుండువాడు. 

మారుక్ 5:25 => పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వ రోగము కలిగిన యొక సతరీ యుండెను. ఆమె అనేక 

వైదుయ్లచేత ఎనోన్ తిపప్లుపడి 

మారుక్ 9:21 => అపుప్డాయన ఇది వీనికి సంభవించి యెంతకాలమైనదని వాని తండిర్నడుగగా 

అతడు బాలయ్మునుండియే; 

లూకా 13:16 => ఇదిగో పదునెనిమిది ఏండల్నుండి సాతాను బంధించిన అబార్హాము కుమారెత్యైన 

యీమెను విశార్ంతిదినమందు ఈ కటల్నుండి విడిపింపదగదా? అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 5:5 => అకక్డ ముపప్ది యెనిమిది ఏండల్నుండి వాయ్ధిగల యొక మనుషుయ్డుండెను. 

యోహాను 9:1 => ఆయన మారగ్మున పోవుచుండగా పుటుట్ గుర్డిడ్యైన యొక మనుషుయ్డు కనబడెను. 

యోహాను 9:21 => ఇపుప్డు వీడేలాగు చూచుచునాన్డో యెరుగము; ఎవడు వీని కనున్లు తెరచెనో 

అదియు మేమెరుగము; వీడు వయసుస్ వచిచ్నవాడు, వీనినే అడుగుడి; తన సంగతి తానే 

చెపుప్కొనగలడని వారితో అనిరి. 

మారుక్ 2:3 => కొందరు పక్షవాయువుగల ఒక మనుషుయ్ని నలుగురిచేత మోయించుకొని 

ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 
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మారుక్ 2:4 => చాలమంది కూడియునన్ందున వారాయనయొదద్కు చేరలేక, ఆయన యునన్చోటికి 

పైగా ఇంటి కపుప్ విపిప్, సందుచేసి పక్షవాయువు గలవానిని పరుపుతోనే దింపిరి. 

మారుక్ 2:5 => యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని 

పక్షవాయువు గలవానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 2:6 => శాసు త్ర్లలో కొందరు అకక్డ కూరుచ్ండియుండిరి. 

మారుక్ 2:7 => వారు ఇతడు ఇటెల్ందుకు చెపుప్చునాన్డు? దేవదూషణ చేయుచునాన్డు గదా; 

దేవుడొకక్డే తపప్ పాపమును క్షమింపగలవాడెవడని తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనిరి. 

మారుక్ 2:8 => వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో 

తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

మారుక్ 2:9 => ఈ పక్షవాయువు గలవానితో నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని చెపుప్ట 

సులభమా? నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని నడువుమని చెపుప్ట సులభమా? 

మారుక్ 2:10 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెనని వారితో చెపిప్ 

మారుక్ 2:11 => పక్షవాయువు గలవానిని చూచి నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని యింటికి పొమమ్ని నీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 8:6 => పర్భువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో 

పడియునాన్డని చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 5:18 => ఇదిగో కొందరు మనుషుయ్లు పక్షవాయువుగల యొక మనుషుయ్ని మంచము మీద 

మోసికొని, వానిని లోపలికి తెచిచ్, ఆయన యెదుట ఉంచుటకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:10 => నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువుమని, బిగగ్రగా చెపిప్నపుప్డు 

అతడు గంతులువేసి నడువసాగెను. 

వచనము 37 

ఆ దినములయందామె కాయిలాపడి చనిపోగా, వారు శవమును కడిగి మేడగదిలో పరుండ బెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18 => ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు 

వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని 

ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను. 

మతత్యి 8:3 => అందుకాయన చెయియ్ చాపి వాని ముటిట్ నాకిషట్మే, నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని చెపప్గా 

తక్షణమే వాని కుషట్రోగము శుదిధ్యాయెను. 

మతత్యి 9:6 => అయినను పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని చెపిప్, ఆయన పక్షవాయువుగలవాని చూచి నీవు లేచి నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి పొమమ్ని చెపప్గా 
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మతత్యి 9:28 => ఆయన యింట పర్వేశించిన తరువాత ఆ గుర్డిడ్వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

యేసు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నముమ్చునాన్రా? అని వారినడుగగా 

మతత్యి 9:29 => వారు నముమ్చునాన్ము పర్భువా అని ఆయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన వారి 

కనున్లు ముటిట్ మీ నమిమ్కచొపుప్న మీకు కలుగుగాక అని చెపిప్నంతలో వారి కనున్లు తెరువబడెను. 

మతత్యి 9:30 => అపుప్డు యేసు ఇది ఎవరికిని తెలియకుండ చూచుకొనుడని వారికి ఖండితముగా 

ఆజాఞ్పించెను. 

యోహాను 2:11 => గలిలయలోని కానాలో, యేసు ఈ మొదటి సూచక కిర్యను చేసి తన 

మహిమను బయలుపరచెను; అందువలన ఆయన శిషుయ్లు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి. 

మతత్యి 9:5 => నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని చెపుప్ట సులభమా, లేచి నడువుమని చెపుప్ట 

సులభమా? 

మారుక్ 5:25 => పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వ రోగము కలిగిన యొక సతరీ యుండెను. ఆమె అనేక 

వైదుయ్లచేత ఎనోన్ తిపప్లుపడి 

మారుక్ 7:34 => ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ నిటూ ట్రుప్ విడిచి ఎపఫ్తా అని వానితో చెపెప్ను; ఆ 

మాటకు తెరవబడుమని అరథ్ము. 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 5:24 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని వారితో చెపిప్, పక్షవాయువు గల వాని చూచి నీవు లేచి, నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి వేలుల్మని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

లూకా 9:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది (శిషుయ్లను) పిలిచి, సమసత్మైన దయయ్ములమీద శకిత్ని 

అధికారమును, రోగములు సవ్సథ్పరచు వరమును వారికనుగర్హించి 

యోహాను 5:8 => యేసు నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని నడువుమని వానితో చెపప్గా 

యోహాను 11:43 => ఆయన ఆలాగు చెపిప్ లాజరూ, బయటికి రమమ్ని బిగగ్రగా చెపప్గా  
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యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:43 => అపుప్డు పర్తివానికిని భయము కలిగెను. మరియు అనేక 

మహతాక్రయ్ములును సూచక కిర్యలును అపొసత్లుల దావ్రా జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:10 => నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువుమని, బిగగ్రగా చెపిప్నపుప్డు 

అతడు గంతులువేసి నడువసాగెను. 

వచనము 38 

లుదద్ యొపేప్కు దగగ్రగా ఉండుటచేత పేతురు అకక్డ ఉనాన్డని శిషుయ్లు విని, అతడు తడవుచేయక 

తమయొదద్కు రావలెనని వేడుకొనుటకు ఇదద్రు మనుషుయ్లను అతని యొదద్కు పంపిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:4 => వాకయ్ము వినినవారిలో అనేకులు నమిమ్రి. వారిలో పురుషుల సంఖయ్ 

యించుమించు అయిదువేలు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:20 => ఇంత పర్భావముతో పర్భువు వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించెను. 

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

యెషయా 66:8 => అటిట్వారత్ యెవరు వినియుండిరి? అటిట్ సంగతులు ఎవరు చూచిరి? ఒక 

జనమును కనుటకు ఒకనాటి పర్సవవేదన చాలునా? ఒకక్ నిమిషములో ఒక జనము జనిమ్ంచునా? 

సీయోనునకు పర్సవవేదన కలుగగానే ఆమె బిడడ్లను కనెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 5 : 1 6 = > వారు బాషానులోనునన్ గిలాదునందును దాని 

గార్మములయందును షారోనునకు చేరికైన ఉపగార్మముల యందును దాని పార్ంతములవరకు 

కాపురముండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:42 => ఇది యొపేప్యందంతట తెలిసినపుప్డు అనేకులు పర్భువునందు 

విశావ్సముంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:19 => కాబటిట్ అనయ్జనులలోనుండి దేవునివైపు తిరుగుచునన్వారిని 

మనము కషట్పెటట్క 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

Page  of 1420 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

యెషయా 31:6 => ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఎవనిమీద విశేషముగా తిరుగుబాటు చేసితిరో 

ఆయనవైపు తిరుగుడి. 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

హోషేయ 12:6 => కాబటిట్ నీవు నీ దేవునితటుట్ తిరుగవలెను; కనికరమును నాయ్యమును 

అనుసరించుచు ఎడతెగక నీ దేవునియందు నమిమ్క నుంచుము. 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 
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సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:16 => వారి హృదయము పర్భువు వైపునకు ఎపుప్డు తిరుగునో అపుప్డు 

ముసుకు తీసివేయబడును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

వచనము 39 

పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; 

విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును 

చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:5 => ఇపుప్డు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి, పేతురు అను మారు 

పేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => మేము నీకు కావలసిన మార్నులనిన్యు లెబానోనునందు కొటిట్ంచి 

వాటిని నీకొరకు సముదర్ముమీద తెపప్లుగా యొపేప్కు కొనివచెచ్దము, తరువాత నీవు వాటిని 

యెరూషలేమునకు తెపిప్ంచుకొనవచుచ్ను అని వార్సెను. 

ఎజార్ 3:7 => మరియు వారు కాసెవారికిని వడర్వారికిని దర్వయ్ము నిచిచ్రి. అదియుగాక 

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తమకు సెలవిచిచ్నటుల్ దేవదారు మార్నులను లెబానోనునుండి 

సముదర్ముమీద యొపేప్ పటట్ణమునకు తెపిప్ంచుటకు సీదోనీయులకును తూరువారికిని 

భోజనపదారథ్ములను పానమును నూనెను ఇచిచ్రి. 

యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 

సామెతలు 5:19 => ఆమె అతిపిర్యమైన లేడి, అందమైన దుపిప్ ఆమె రొముమ్లవలన నీవు ఎలల్పుప్డు 

తృపిత్నొందుచుండుము. ఆమె పేర్మచేత నితయ్ము బదుధ్డవై యుండుము. 

పరమగీతము 2:9 => నా పిర్యుడు ఇఱిఱ్వలె నునాన్డు లేడిపిలల్వలె నునాన్డు అదిగో మన గోడకు 

వెలిగా నతడు నిలుచుచునాన్డు కిటికీగుండ చూచుచునాన్డు కిటికీ కంతగుండ తొంగి చూచుచునాన్డు 

పరమగీతము 3:5 => యెరూషలేము కుమారెత్లారా, పొలములోని యిఱుఱ్లనుబటిట్యు 

లేళల్నుబటిట్యు మీచేత పర్మాణము చేయించుకొని లేచుటకు పేర్మకు ఇషట్మగువరకు మీరు లేపకయు 

కలతపరచకయు నుండుడని నేను మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

పరమగీతము 8:14 => నా పిర్యుడా, తవ్రపడుము లఘువైన యిఱిఱ్వలె ఉండుము గంధవరగ్వృక్ష 

పరవ్తములమీద గంతులువేయు లేడిపిలల్వలె ఉండుము. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 
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యోహాను 15:8 => మీరు బహుగా ఫలించుటవలన నా తండిర్ మహిమపరచబడును; ఇందువలన 

మీరు నా శిషుయ్లగుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 2:10 => మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా 

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:10 => ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉనన్ సహోదరులందరిని 

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

1 తిమోతి 2:9 => మరియు సతరీలును అణుకువయు సవ్సథ్బుదిధ్యు గలవారై యుండి, తగుమాతర్పు 

వసత్రములచేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముతయ్ములతోనైనను మిగుల వెలగల 

వసత్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక, 

1 తిమోతి 2:10 => దైవభకిత్ గలవారమని చెపుప్కొను సతరీలకు తగినటుట్గా సత కిర్యలచేత తముమ్ను 

తాము అలంకరించుకొనవలెను. 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  
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తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

యెహోషువ 19:46 => గతిర్మోమ్ను మేయరోక్ను రకోక్ను యాపో అను సథ్లములకు వాయ్పించెను. 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:17 => ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను. 
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మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మారుక్ 14:6 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను ఈమె జోలికి పోకుడి; ఈమెను ఎందుకు 

తొందరపెటుట్చునాన్రు? ఈమె నాయెడల మంచి కారయ్ము చేసెను. 

లూకా 8:3 => వీరును ఇతరులనేకులును, తమకు కలిగిన ఆసిత్తో వారికి ఉపచారము చేయుచు 

వచిచ్రి. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:38 => లుదద్ యొపేప్కు దగగ్రగా ఉండుటచేత పేతురు అకక్డ ఉనాన్డని 

శిషుయ్లు విని, అతడు తడవుచేయక తమయొదద్కు రావలెనని వేడుకొనుటకు ఇదద్రు మనుషుయ్లను 

అతని యొదద్కు పంపిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:8 => అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశావ్సమునుండి తొలగింపవలెనని 

యతన్ముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అరథ్ము. 

రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

రోమీయులకు 16:2 => ఆమెకు మీవలన కావలసినది ఏదైన ఉనన్యెడల సహాయము చేయవలెనని 

ఆమెనుగూరిచ్ మీకు సిఫారసు చేయుచునాన్ను; ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలైయుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:15 => సెత్ఫను ఇంటివారు అకయ యొకక్ పర్థమఫలమై యునాన్రనియు, 

వారు పరిశుదుధ్లకు పరిచరయ్ చేయుటకు తముమ్ను తాము అపప్గించుకొని యునాన్రనియు మీకు 

తెలియును. 
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2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కెల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

1 తిమోతి 5:25 => అటువలె మంచి కారయ్ములు తేటగా బయలుపడుచునన్వి, బయలుపడనివి 

దాచబడనేరవు. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

1 పేతురు 3:5 => అటువలె పూరవ్ము దేవుని ఆశర్యించిన పరిశుదధ్ సతరీలును తమ సవ్పురుషులకు 

లోబడి యుండుటచేత తముమ్ను తాము అలంకరించుకొనిరి. 
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వచనము 40 

పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె 

కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

యోహాను 11:3 => అతని అకక్ చెలెల్ండుర్ పర్భువా, యిదిగో నీవు పేర్మించువాడు రోగియై 

యునాన్డని ఆయనయొదద్కు వరత్మానము పంపిరి. 

యోహాను 11:4 => యేసు అది విని యీ వాయ్ధి మరణముకొరకు వచిచ్నది కాదుగాని దేవుని 

కుమారుడు దానివలన మహిమపరచబడునటుల్ దేవుని మహిమకొరకు వచిచ్నదనెను. 

యోహాను 11:36 => కాబటిట్ యూదులు అతనిని ఏలాగు పేర్మించెనో చూడుడని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 11:37 => వారిలో కొందరు ఆ గుర్డిడ్వాని కనున్లు తెరచిన యీయన, యితనిని 

చావకుండ చేయలేడా అని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:8 => మేము కూడియునన్ మేడగదిలో అనేక దీపములుండెను. 

మారుక్ 14:15 => అతడు సామగిర్తో సిదధ్పరచబడిన గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

మనకొరకు సిదధ్పరచుడని చెపిప్ తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పంపెను. 

1 రాజులు 17:19 => అతడు నీ బిడడ్ను నాచేతికిమమ్ని చెపిప్, ఆమె కౌగిటిలోనుండి వానిని తీసికొని 

తానునన్ పై అంతసుత్ గదిలోనికి పోయి తన మంచముమీద వాని పరుండబెటిట్ 

యెషయా 38:1 => ఆ దినములలో హిజిక్యాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా పర్వకత్యు 

ఆమోజు కుమారుడునైన యెషయా అతనియొదద్కు వచిచ్ నీవు మరణమవుచునాన్వు, బర్దుకవు గనుక 

నీవు నీ యిలుల్ చకక్బెటుట్కొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 
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యోహాను 11:1 => మరియ, ఆమె సహోదరియైన మారత్, అనువారి గార్మమైన బేతనియలోనునన్ 

లాజరు అను ఒకడు రోగి యాయెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:27 => నిజముగా అతడు రోగియై చావునకు సిదధ్మైయుండెను గాని దేవుడతనిని 

కనికరించెను; అతని మాతర్మే గాక నాకు దుఃఖముమీద దుఃఖము కలుగకుండుటకై ననున్ను 

కనికరించెను. 

వచనము 41 

అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా 

వారికి అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:32 => ఆ తరువాత పేతురు సకల పర్దేశములలో సంచారము చేయుచు, 

లుదద్లో కాపురమునన్ పరిశుదుధ్ల యొదద్కు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36 => మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; 

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

2 రాజులు 4:28 => అపుప్డు ఆమె కుమారుడు కావలెనని నేను నా యేలినవాడవైన నినున్ 

అడిగితినా? ననున్ భర్మపెటట్వదద్ని నేను చెపప్లేదా? అని అతనితో మనవిచేయగా 

2 రాజులు 4:29 => అతడు నీ నడుము బిగించుకొని నా దండమును చేతపటుట్కొని పొముమ్; 

ఎవరైనను నీకు ఎదురుపడినయెడల వారికి నమసక్రింపవదుద్; ఎవరైనను నీకు నమసక్రించినయెడల 

వారికి పర్తి మరాయ్ద చేయవదుద్; అకక్డికి పోయి నా దండమును ఆ బాలుని ముఖముమీద పెటుట్మని 

గేహజీకి ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

2 రాజులు 4:30 => తలిల్ ఆ మాట విని యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నినున్ 

విడువనని చెపప్గా అతడు లేచి ఆమెతో కూడ పోయెను. 

2 రాజులు 4:22 => ఒక పనివానిని ఒక గాడిదను నాయొదద్కు పంపుము;నేను దైవజనుని యొదద్కు 

పోయివచెచ్దనని తన పెనిమిటితో ఆమె యనగా 
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లూకా 8:41 => యించుమించు పండెర్ండేండల్ యీడుగల తన యొకక్తే కుమారెత్ చావ సిదధ్ముగ 

ఉనన్ది గనుక తన యింటికి రమమ్ని ఆయనను బతిమాలుకొనెను. ఆయన వెళుల్చుండగా 

జనసమూహములు ఆయనమీద పడుచుండిరి.  

యోహాను 4:47 => యేసు యూదయనుండి గలిలయకు వచెచ్నని అతడు విని ఆయనయొదద్కు వెళి ల్, 

తన కుమారుడు చావ సిదధ్మైయుండెను గనుక ఆయనవచిచ్ అతని సవ్సథ్పరచవలెనని వేడుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:5 => ఇపుప్డు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి, పేతురు అను మారు 

పేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

వచనము 42 

ఇది యొపేప్యందంతట తెలిసినపుప్డు అనేకులు పర్భువునందు విశావ్సముంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

2 సమూయేలు 1:24 => ఇశార్యేలీయుల కుమారెత్లారా, సౌలునుగూరిచ్ యేడువ్డి అతడు మీకు 

ఇంపైన రకత్వరణ్పు వసత్రములు ధరింపజేసినవాడు బంగారు నగలు మీకు పెటిట్నవాడు. 

సామెతలు 10:7 => నీతిమంతుని జాఞ్పకము చేసికొనుట ఆశీరావ్దకరమగును భకిత్హీనుల పేరు 

అసహయ్త పుటిట్ంచును 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36 => మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; 

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

సామెతలు 31:30 => అందము మోసకరము, సౌందరయ్ము వయ్రథ్ము యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగిన సతరీ కొనియాడబడును 

సామెతలు 31:31 => చేసిన పనినిబటిట్ అటిట్దానికి పర్తిఫలమియయ్దగును గవునులయొదద్ ఆమె 

పనులు ఆమెను కొనియాడును. 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 26:11 => బీదలెలల్పుప్డు మీతోకూడ ఉనాన్రు. గాని నేనెలల్పుప్డు మీతోకూడ ఉండను. 
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మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

యోహాను 12:8 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోకూడ ఉందురుగాని నేనెలల్పుప్డు మీతో ఉండనని 

చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

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. 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

మతత్యి 17:17 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరమువారలారా, మీతో నేనెంతకాలము 

ఉందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపెప్ను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 
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యోహాను 17:12 => నేను వారియొదద్ ఉండగా నీవు నాకు అనుగర్హించినవారిని నీ నామమందు 

కాపాడితిని; నేను వారిని భదర్పరచితిని గనుక లేఖనము నెరవేరునటుల్ నాశనపుతుర్డు తపప్ వారిలో 

మరి ఎవడును నశింపలేదు. 

నిరగ్మకాండము 35:25 => మరియు వివేక హృదయముగల సతరీలందరు తమ చేతులతో వడికి తాము 

వడికిన నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలును సనన్నార నూలును తెచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => పేళుల్ ఉదాహరింపబడినవారు అపుప్డు లేచి చెరపటట్బడిన వారిని 

చేపటిట్ దోపుసొముమ్చేత వారిలో వసత్రహీనులైన వారికి బటట్లు కటిట్ంచి వారికి వసత్రములను పాదరక్షలను 

ధరింపజేసి అనన్పానములిచిచ్ తలలకు నూనె బెటిట్ంచి వారిలో బలహీనులైన వారిని గాడిదలమీద 

ఎకిక్ంచి ఖరూ జ్రవృక్షములుగల పటట్ణమగు యెరికోకు వారి సహోదరులయొదద్కు వారిని 

తోడుకొనివచిచ్రి; తరువాత వారు షోమోర్నునకు మరల వెళి ల్రి. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

సామెతలు 11:16 => నెనరుగల సతరీ ఘనతనొందును. బలిషుఠ్లు ఐశవ్రయ్ము చేపటుట్దురు. 

సామెతలు 31:13 => ఆమె గొఱఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో 

పనిచేయును. 

సామెతలు 31:20 => దీనులకు తన చెయియ్ చాపును దరిదుర్లకు తన చేతులు చాపును 

పర్సంగి 3:7 => చింపుటకు కుటుట్టకు; మౌనముగా నుండుటకు మాటలాడుటకు; 

యెషయా 23:18 => వేశయ్ జీతముగా ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును అది 

కూరచ్బడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్ 

భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్రములకును ఆ పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.  

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

మతత్యి 9:23 => అంతలో యేసు ఆ అధికారి యింటికి వచిచ్, పిలల్న గోర్వులు వాయించు వారిని, 

గొలుల్ చేయుచుండు జనసమూహమును చూచి 
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మారుక్ 5:38 => సమాజమందిరపు అధికారి యింటికి వచిచ్, వారు గొలుల్గానుండి చాల యేడుచ్చు, 

పర్లాపించుచు నుండుట చూచి 

లూకా 7:12 => ఆయన ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, చనిపోయిన యొకడు వెలుపలికి 

మోసికొని పోబడుచుండెను; అతని తలిల్కి అతడొకక్డే కుమారుడు, ఆమె విధవరాలు; ఆ ఊరి జనులు 

అనేకులు ఆమెతో కూడ ఉండిరి. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

రోమీయులకు 16:2 => ఆమెకు మీవలన కావలసినది ఏదైన ఉనన్యెడల సహాయము చేయవలెనని 

ఆమెనుగూరిచ్ మీకు సిఫారసు చేయుచునాన్ను; ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలైయుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:27 => నిజముగా అతడు రోగియై చావునకు సిదధ్మైయుండెను గాని దేవుడతనిని 

కనికరించెను; అతని మాతర్మే గాక నాకు దుఃఖముమీద దుఃఖము కలుగకుండుటకై ననున్ను 

కనికరించెను. 

1 తిమోతి 2:10 => దైవభకిత్ గలవారమని చెపుప్కొను సతరీలకు తగినటుట్గా సత కిర్యలచేత తముమ్ను 

తాము అలంకరించుకొనవలెను. 

1 తిమోతి 5:3 => నిజముగా అనాథలైన విధవరాండర్ను సనామ్నింపుము. 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 
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ఫిలేమోనుకు 1:5 => నా పార్రథ్నలయందు నీ నిమితత్ము విజాఞ్పనము చేయుచు, ఎలల్పుప్డు నా 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

వచనము 43 

పేతురు యొపేప్లో సీమోనను ఒక చరమ్కారునియొదద్ బహుదినములు నివసించెను. 

మారుక్ 5:40 => అందుకు వారు ఆయనను అపహసించిరి. అయితే ఆయన వారినందరిని 

బయటకు పంపివేసి, ఆ చినన్దాని తలిదండుర్లను తనతో ఉనన్వారిని వెంటబెటుట్కొని, ఆ చినన్ది 

పరుండియునన్ గదిలోనికి వెళి ల్ 

మారుక్ 9:25 => జనులు గుంపుకూడి తనయొదద్కు పరుగెతిత్కొని వచుచ్ట యేసు చూచి మూగవైన 

చెవిటిదయయ్మా, వానిని వదిలిపొముమ్, ఇక వానిలో పర్వేశింపవదద్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్నని చెపిప్ 

ఆ అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచెను. 

లూకా 8:54 => అయితే ఆయన ఆమె చెయియ్పటుట్కొని చినన్దానా, లెమమ్ని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60 => అతడు మోకాళూ ల్ని పర్భువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని 

గొపప్ శబద్ముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిదిర్ంచెను. సౌలు అతని చావునకు సమమ్తించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:36 => అతడీలాగు చెపిప్ మోకాళూ ల్ని వారందరితో పార్రథ్న చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

1 రాజులు 17:19 => అతడు నీ బిడడ్ను నాచేతికిమమ్ని చెపిప్, ఆమె కౌగిటిలోనుండి వానిని తీసికొని 

తానునన్ పై అంతసుత్ గదిలోనికి పోయి తన మంచముమీద వాని పరుండబెటిట్ 

1 రాజులు 17:20 => యెహోవా నా దేవా, ననున్ చేరుచ్కొనిన యీ విధవరాలి కుమారుని 

చంపునంతగా ఆమెమీదికి కీడు రాజేసితివా అని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

1 రాజులు 17:21 => ఆ చినన్వానిమీద ముమామ్రు తాను పారచాచుకొని యెహోవా నా దేవా, నా 

మొఱఱ్ ఆలకించి యీ చినన్వానికి పార్ణము మరల రానిమమ్ని యెహోవాకు పార్రిథ్ంపగా 
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1 రాజులు 17:22 => యెహోవా ఏలీయా చేసిన పార్రథ్న ఆలకించి ఆ చినన్వానికి పార్ణము మరల 

రానిచిచ్నపుప్డు వాడు బర్దికెను. 

1 రాజులు 17:23 => ఏలీయా ఆ చినన్వాని తీసికొని గదిలోనుండి దిగి యింట పర్వేశించి వాని 

తలిల్కి అపప్గించి--ఇదిగో నీ కుమారుడు; వాడు బర్దుకుచునాన్డని చెపప్గా 

2 రాజులు 4:32 => ఎలీషా ఆ యింట జొచిచ్, బాలుడు మరణమైయుండి తన మంచముమీద 

పెటట్బడియుండుట చూచి 

2 రాజులు 4:33 => తానే లోపలికిపోయి వారిదద్రే లోపలనుండగా తలుపువేసి, యెహోవాకు 

పార్రథ్నచేసి 

2 రాజులు 4:34 => మంచముమీద ఎకిక్ బిడడ్మీద తనున్ చాచుకొని తన నోరు వాని నోటిమీదను 

తన కండుల్ వాని కండల్మీదను తనచేతులు వాని చేతులమీదను ఉంచి, బిడడ్మీద పొడుగుగా 

పండుకొనగా ఆ బిడడ్ ఒంటికి వెటట్ పుటెట్ను. 

2 రాజులు 4:35 => తాను దిగి యింటిలో ఇవతలనుండి యవతలకు ఒకసారి తిరిగి నడచి, మరల 

మంచముమీద ఎకిక్ వానిమీద పొడుగుగా పండుకొనగా బిడడ్ యేడుమారులు తుమిమ్ కండుల్ తెరచెను. 

2 రాజులు 4:36 => అపుప్డతడు గేహజీని పిలిచి ఆ షూనేమీయురాలిని పిలుచుకొని రమమ్నగా 

వాడు ఆమెను పిలిచెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా అతడు నీ కుమారుని ఎతిత్కొనుమని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 9:25 => జనసమూహమును పంపివేసి, ఆయన లోపలికి వెళి ల్ ఆమె చెయియ్ పటుట్కొనగానే ఆ 

చినన్ది లేచెను. 

మారుక్ 5:41 => ఆ చినన్దాని చెయిపటిట్ తలీతాకుమీ అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ మాటకు చినన్దానా, 

లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్నని అరథ్ము. 

మారుక్ 5:42 => వెంటనే ఆ చినన్ది లేచి నడవసాగెను; ఆమె పండెర్ండు సంవతస్రముల పార్యము 

గలది. వెంటనే వారు బహుగా విసమ్యమొందిరి. 

యోహాను 11:43 => ఆయన ఆలాగు చెపిప్ లాజరూ, బయటికి రమమ్ని బిగగ్రగా చెపప్గా  
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యోహాను 11:44 => చనిపోయినవాడు, కాళుల్ చేతులు పేర్తవసత్రములతో కటట్బడినవాడై వెలుపలికి 

వచెచ్ను; అతని ముఖమునకు రుమాలు కటిట్యుండెను. అంతట యేసు మీరు అతని కటుల్ విపిప్ 

పోనియుయ్డని వారితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 17:21 => ఆ చినన్వానిమీద ముమామ్రు తాను పారచాచుకొని యెహోవా నా దేవా, నా 

మొఱఱ్ ఆలకించి యీ చినన్వానికి పార్ణము మరల రానిమమ్ని యెహోవాకు పార్రిథ్ంపగా 

2 రాజులు 4:4 => అపుప్డు నీవు నీ యింటిలోకి వచిచ్ నీవును నీ కుమారులును లోపలనుండి 

తలుపుమూసి, ఆ పాతర్లనిన్టిలో నూనె పోసి, నిండినవి యొకతటుట్న ఉంచుమని ఆమెతో సెలవియయ్గా 

2 రాజులు 4:33 => తానే లోపలికిపోయి వారిదద్రే లోపలనుండగా తలుపువేసి, యెహోవాకు 

పార్రథ్నచేసి 

2 రాజులు 4:35 => తాను దిగి యింటిలో ఇవతలనుండి యవతలకు ఒకసారి తిరిగి నడచి, మరల 

మంచముమీద ఎకిక్ వానిమీద పొడుగుగా పండుకొనగా బిడడ్ యేడుమారులు తుమిమ్ కండుల్ తెరచెను. 

2 రాజులు 20:11 => పర్వకత్యగు యెషయా యెహోవాను పార్రిథ్ంపగా ఆయన ఆహాజు గడియారపు 

పలకమీద పదిమెటుల్ ముందరికి నడిచిన నీడ పదిమెటుల్ వెనుకకు తిరిగిపోవునటుల్ చేసెను. 

సామెతలు 31:13 => ఆమె గొఱఱ్బొచుచ్ను అవిసెనారను వెదకును తన చేతులార వాటితో 

పనిచేయును. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

మతత్యి 6:6 => నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళి ల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ 

తండిర్కి పార్రథ్న చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 9:24 => సథ్లమియుయ్డి; ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని చనిపోలేదని వారితో చెపప్గా 

వారాయనను అపహసించిరి. 

Page  of 1437 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

మారుక్ 5:37 => పేతురు, యాకోబు, యాకోబు సహోదరుడగు యోహాను అనువారిని తపప్ మరి 

ఎవరినైనను తన వెంబడి రానియయ్క 

మారుక్ 7:34 => ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ నిటూ ట్రుప్ విడిచి ఎపఫ్తా అని వానితో చెపెప్ను; ఆ 

మాటకు తెరవబడుమని అరథ్ము. 

మారుక్ 9:29 => అందుకాయన పార్రథ్నవలననే గాని మరి దేనివలననైనను ఈ విధమైనది 

వదలిపోవుట అసాధయ్మని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 5:24 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని వారితో చెపిప్, పక్షవాయువు గల వాని చూచి నీవు లేచి, నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి వేలుల్మని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

లూకా 7:14 => ఆయన చినన్వాడా, లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్ననగా 

లూకా 8:51 => అందరును ఆమె నిమితత్మై యేడుచ్చు రొముమ్ కొటుట్కొనుచుండగా, ఆయన వారితో 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:43 => అపుప్డు పర్తివానికిని భయము కలిగెను. మరియు అనేక 

మహతాక్రయ్ములును సూచక కిర్యలును అపొసత్లుల దావ్రా జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8 => అపుప్డు పొపిల్యొకక్ తండిర్ జవ్రముచేతను రకత్భేదిచేతను 

బాధపడుచు పండుకొనియుండెను. పౌలు అతనియొదద్కు వెళి ల్ పార్రథ్న చేసి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సవ్సథ్పరచెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:14 => ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి 

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

యాకోబు 5:14 => మీలో ఎవడైనను రోగియై యునాన్డా? అతడు సంఘపు పెదద్లను 

పిలిపింపవలెను; వారు పర్భువు నామమున అతనికి నూనె రాచి అతని కొరకు పార్రథ్న చేయవలెను. 
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వచనము 1 

ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో 

ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7 => వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును 

చీలమండలును బలము పొందెను. 

మారుక్ 1:31 => ఆయన ఆమె దగగ్రకు వచిచ్, చెయియ్పటిట్ ఆమెను లేవనెతెత్ను; అంతట జవ్రము 

ఆమెను వదలెను గనుక ఆమె వారికి ఉపచారము చేయసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

కీరత్నలు 146:9 => యెహోవా పరదేశులను కాపాడువాడు ఆయన తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను 

ఆదరించువాడు భకిత్హీనుల మారగ్మును ఆయన వంకరమారగ్ముగా చేయును. 

లూకా 7:12 => ఆయన ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, చనిపోయిన యొకడు వెలుపలికి 

మోసికొని పోబడుచుండెను; అతని తలిల్కి అతడొకక్డే కుమారుడు, ఆమె విధవరాలు; ఆ ఊరి జనులు 

అనేకులు ఆమెతో కూడ ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:12 => వారు బర్దికిన ఆ చినన్వానిని తీసికొని వచిచ్నపుప్డు వారికి 

విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను. 

ఆదికాండము 45:26 => యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని 

అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

1 రాజులు 17:23 => ఏలీయా ఆ చినన్వాని తీసికొని గదిలోనుండి దిగి యింట పర్వేశించి వాని 

తలిల్కి అపప్గించి--ఇదిగో నీ కుమారుడు; వాడు బర్దుకుచునాన్డని చెపప్గా 
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లూకా 7:15 => ఆ చనిపోయినవాడు లేచి కూరుచ్ండి మాటలాడసాగెను; ఆయన అతనిని అతని 

తలిల్కి అపప్గించెను. 

2 రాజులు 6:7 => అతడు దానిని పటుట్కొనుమని వానితో చెపప్గా వాడు తన చెయియ్ చాపి దానిని 

పటుట్కొనెను. 

మతత్యి 9:25 => జనసమూహమును పంపివేసి, ఆయన లోపలికి వెళి ల్ ఆమె చెయియ్ పటుట్కొనగానే ఆ 

చినన్ది లేచెను. 

మారుక్ 5:41 => ఆ చినన్దాని చెయిపటిట్ తలీతాకుమీ అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ మాటకు చినన్దానా, 

లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్నని అరథ్ము. 

మారుక్ 9:27 => అయితే యేసు వాని చెయియ్పటిట్ వాని లేవనెతత్గా వాడు నిలువబడెను. 

మారుక్ 9:29 => అందుకాయన పార్రథ్నవలననే గాని మరి దేనివలననైనను ఈ విధమైనది 

వదలిపోవుట అసాధయ్మని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 7:14 => ఆయన చినన్వాడా, లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్ననగా 

లూకా 9:42 => వాడు వచుచ్చుండగా ఆ దయయ్ము వానిని పడదోర్సి, విలవిలలాడించెను; యేసు ఆ 

అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచి బాలుని సవ్సథ్పరచి వాని తండిర్కపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:32 => ఆ తరువాత పేతురు సకల పర్దేశములలో సంచారము చేయుచు, 

లుదద్లో కాపురమునన్ పరిశుదుధ్ల యొదద్కు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

రోమీయులకు 16:2 => ఆమెకు మీవలన కావలసినది ఏదైన ఉనన్యెడల సహాయము చేయవలెనని 

ఆమెనుగూరిచ్ మీకు సిఫారసు చేయుచునాన్ను; ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలైయుండెను. 
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1 కొరిందీయులకు 16:1 => పరిశుదుధ్ల కొరకైన చందా విషయమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు 

నియమించిన పర్కారము మీరును చేయుడి. 

హెబీర్యులకు 11:35 => సతరీలు మృతులైన తమవారిని పునరుతాథ్నమువలన మరల పొందిరి. 

కొందరైతే మరి శేర్షఠ్మైన పునరుతాథ్నము పొందగోరి విడుదల పొందనొలల్క యాతనపెటట్బడిరి. 

వచనము 2 

అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు 

ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18 => విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని 

తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 

యోహాను 11:4 => యేసు అది విని యీ వాయ్ధి మరణముకొరకు వచిచ్నది కాదుగాని దేవుని 

కుమారుడు దానివలన మహిమపరచబడునటుల్ దేవుని మహిమకొరకు వచిచ్నదనెను. 

యోహాను 11:45 => కాబటిట్ మరియయొదద్కు వచిచ్ ఆయన చేసిన కారయ్మును చూచిన యూదులలో 

అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి కాని 

యోహాను 12:11 => పర్ధానయాజకులు లాజరునుకూడ చంప నాలోచనచేసిరి. 

యోహాను 12:44 => అంతట యేసు బిగగ్రగా ఇటల్నెను నాయందు విశావ్సముంచువాడు నాయందు 

కాదు ననున్ పంపినవానియందే విశావ్సముంచుచునాన్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:49 => పర్భువు వాకయ్ము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:14 => అకక్డ సహోదరులను మేము చూచినపుప్డు వారు తమయొదద్ 

ఏడు దినములుండవలెనని మముమ్ను వేడుకొనిరి. ఆ మీదట రోమాకు వచిచ్తివిు. 

వచనము 3 

పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట 

దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:6 => అతడు సముదర్పు దరినునన్ సీమోనను ఒక చరమ్కారుని యింట 

దిగియునాన్డని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:32 => పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; అతడు 

సముదర్పు దరినునన్ చరమ్కారుడైన సీమోను ఇంట దిగియునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 19:46 => గతిర్మోమ్ను మేయరోక్ను రకోక్ను యాపో అను సథ్లములకు వాయ్పించెను. 

లూకా 14:22 => అంతట దాసుడు పర్భువా, నీ వాజాఞ్పించినటుట్ చేసితినిగాని యింకను చోటునన్దని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:13 => అపుప్డతడు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి పేతురు అను 

మారుపేరు గల సీమోనును పిలిపించుము; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:14 => అకక్డ సహోదరులను మేము చూచినపుప్డు వారు తమయొదద్ 

ఏడు దినములుండవలెనని మముమ్ను వేడుకొనిరి. ఆ మీదట రోమాకు వచిచ్తివిు. 

వచనము 4 

అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ 

ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా చేరినవి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40 => అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు 

వచుచ్వరకు అతడు పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:33 => అధిపతి ఆ పతిర్క చదివినపుప్డు ఇతడు ఏ పర్దేశపువాడని 

అడిగి, అతడు కిలికియవాడని తెలిసికొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:1 => ఫేసుత్ ఆ దేశాధికారమునకు వచిచ్న మూడు దినములకు 

కైసరయనుండి యెరూషలేమునకు వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:13 => కొనిన్ దినములైన తరువాత రాజైన అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు ఫేసుత్ 

దరశ్నము చేసికొనుటకు కైసరయకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:31 => అందుకు పౌలు వీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు 

తపిప్ంచుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 

మతత్యి 8:5 => ఆయన కపెరన్హూములో పర్వేశించినపుప్డు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మతత్యి 8:6 => పర్భువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో 

పడియునాన్డని చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనెను. 

మతత్యి 8:7 => యేసు నేను వచిచ్ వాని సవ్సథ్పరచెదనని అతనితో చెపప్గా 

మతత్యి 8:8 => ఆ శతాధిపతి పర్భువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను; 

నీవు మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును. 

మతత్యి 8:9 => నేను కూడ అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతికిర్ంద సైనికులునాన్రు; నేను 

ఒకని పొమమ్ంటే పోవును, ఒకని రమమ్ంటే వచుచ్ను, నా దాసుని ఈ పని చేయుమంటే చేయును అని 

యుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 8:10 => యేసు ఈ మాట విని ఆశచ్రయ్పడి, వెంట వచుచ్చునన్వారిని చూచి ఇశార్యేలులో 

నెవనికైనను నేనింత విశావ్సమునన్టుట్ చూడలేదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 8:13 => అంతట యేసు ఇక వెళుళ్ము; నీవు విశవ్సించిన పర్కారము నీకు అవునుగాకని 

శతాధిపతితో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే అతని దాసుడు సవ్సథ్తనొందెను. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 
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లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

1 రాజులు 8:41 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ 

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => మరియు నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని అనుయ్లు 

నీ ఘనమైన నామమునుగూరిచ్యు, నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు, చాచిన చేతులనుగూరిచ్యు 

వినినవారై, దూరదేశమునుండి వచిచ్ ఈ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినపుడు 

పరమగీతము 8:8 => మాకొక చినన్ చెలెల్లు కలదు దానికి ఇంకను వయసుస్ రాలేదు వివాహకాలము 

వచిచ్నపుప్డు మేము దానివిషయమై యేమి చేయుదుము? 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

మతత్యి 27:27 => అపుప్డు అధిపతియొకక్ సైనికులు యేసును అధికార మందిరములోనికి 

తీసికొనిపోయి, ఆయనయొదద్ సైనికులనందరిని సమకూరిచ్రి. 

మారుక్ 15:39 => ఆయనకెదురుగా నిలిచియునన్ శతాధిపతి ఆయన ఈలాగు పార్ణము విడుచుట 

చూచి--నిజముగా ఈ మనుషుయ్డు దేవుని కుమారుడే అని చెపెప్ను. కొందరు సతరీలు దూరమునుండి 

చూచుచుండిరి. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళి ల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 
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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 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

వచనము 5 

ఇపుప్డు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి, పేతురు అను మారు పేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళి ల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 

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 2:5 => ఆ కాలమున ఆకాశము కిర్ందనుండు పర్తి జనములోనుండి వచిచ్న 

భకిత్గల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:12 => అంతట ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న భకిత్పరుడును, అకక్డ 

కాపురమునన్ యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నిలిచి 

లూకా 2:25 => యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

1 రాజులు 8:43 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు విని, పరదేశులు నినున్ వేడుకొనుదాని 

పర్కారము సమసత్ము ననుగర్హించుము, అపుప్డు లోకములోని జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి, 

ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్ంచిన యీ 

మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడినదని తెలిసికొందురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => నీ నివాససథ్లమగు ఆకాశమునుండి నీవు వారి పార్రథ్న నంగీకరించి, 

నీ జనులగు ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనినటుల్ భూజనులందరును నీ నామమును తెలిసికొని, నీయందు 

Page  of 1449 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్న యీ మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడెనని గర్హించునటుల్గా ఆ 

యనుయ్లు నీకు మొఱఱ్పెటిట్న దానిని నీవు దయచేయుదువు గాక. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

కీరత్నలు 102:15 => అపుప్డు అనయ్జనులు యెహోవా నామమునకును భూరాజులందరు నీ 

మహిమకును భయపడెదరు 

పర్సంగి 7:18 => నీవు దీని పటుట్కొనియుండుటయు దానిని చేయి విడువకుండుటయు మేలు; 

దేవునియందు భయభకుత్లు గలవాడు వాటిననిన్టిని కొనసాగించును. 

యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

పర్కటన 15:4 => పర్భువా, నీవు మాతర్ము పవితుర్డవు, నీకు భయపడనివాడెవడు? నీ నామమును 

మహిమపరచనివాడెవడు? నీ నాయ్యవిధులు పర్తయ్క్షపరచబడినవి గనుక జనములందరు వచిచ్ నీ 

సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరని చెపుప్చు, దేవుని దాసుడగు మోషే కీరత్నయు గొఱఱ్పిలల్ కీరత్నయు 

పాడుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళి ల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 

Page  of 1450 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

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 18:8 => ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన 

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

యెహోషువ 24:15 => యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని 

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 

మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

కీరత్నలు 101:7 => మోసము చేయువాడు నా యింట నివసింపరాదు అబదధ్ములాడువాడు నా 

కనున్లయెదుట నిలువడు. 

కీరత్నలు 101:8 => యెహోవా పటట్ణములోనుండి పాపము చేయువారినందరిని నిరూమ్లము 

చేయుటకై దేశమందలి భకిత్హీనులందరిని పర్తి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

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 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36 => మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; 

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

లూకా 7:4 => వారు యేసునొదద్కు వచిచ్ నీవలన ఈ మేలు పొందుటకు అతడు యోగుయ్డు; 

లూకా 7:5 => అతడు మన జనులను పేర్మించి మనకు సమాజమందిరము తానే కటిట్ంచెనని 

ఆయనతో చెపిప్ మికిక్లి బతిమాలుకొనిరి. 
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రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

రోమీయులకు 15:27 => అవును వారిషట్పడి దానిని చేసిరి; వారు వీరికి ఋణసుథ్లు; ఎటల్నగా 

అనయ్జనులు వీరి ఆతమ్ సంబంధమైన విషయములలో పాలివారైయునాన్రు గనుక శరీర సంబంధమైన 

విషయములలో వీరికి సహాయముచేయ బదుధ్లై యునాన్రు 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 
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2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

కీరత్నలు 25:5 => ననున్ నీ సతయ్ము ననుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయుము. నీవే నా 

రక్షణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్ నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను.  

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 55:17 => సాయంకాలమున ఉదయమున మధాయ్హన్మున నేను ధాయ్నించుచు 

మొఱఱ్పెటుట్కొందును ఆయన నా పార్రథ్న నాలకించును 

కీరత్నలు 86:3 => పర్భువా, దినమెలల్ నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను ననున్ కరుణింపుము 

కీరత్నలు 88:1 => యెహోవా, నాకు రక్షణకరత్వగు దేవా, రాతిర్వేళ నేను నీ సనిన్ధిని మొఱఱ్పెటుట్నాడు 

కీరత్నలు 119:2 => ఆయన శాసనములను గైకొనుచు పూరణ్హృదయముతో ఆయనను వెదకువారు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 
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యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

కొలొసస్యులకు 4:2 => పార్రథ్నయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజఞ్తగలవారై దానియందు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:17 => యెడతెగక పార్రథ్న చేయుడి; 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

1 రాజులు 8:40 => మా పితరులకు నీవు దయచేసిన దేశమందు జనులు బర్దుకు దినములనిన్టను 

వారు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుండునటుల్ చేయుము; నరపుతుర్లందరి హృదయములను నీవు 

మాతర్మే తెలిసికొనియునాన్వు. 
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1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 

కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

కీరత్నలు 50:23 => సుత్తియాగము అరిప్ంచువాడు ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు నేను వానికి దేవుని 

రక్షణ కనుపరచునటుల్ వాడు మారగ్ము సిదధ్పరచుకొనెను.  

కీరత్నలు 85:9 => మన దేశములో మహిమ నివసించునటుల్ ఆయన రక్షణ ఆయనకు 

భయపడువారికి సమీపముగా నునన్ది. 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

యెషయా 64:5 => నీ మారగ్ములనుబటిట్ నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు సంతోషముగా నీతి 

ననుసరించువారిని నీవు దరిశ్ంచుచునాన్వు. చితత్గించుము నీవు కోపపడితివి, మేము పాపులమైతివిు 

బహుకాలమునుండి పాపములలో పడియునాన్ము రక్షణ మాకు కలుగునా?  

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

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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మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:17 => ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను. 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

లూకా 23:50 => అరిమతయియ అను యూదుల పటట్ణపు సభుయ్డైన యోసేపు అను ఒకడుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:7 => అకక్డనుండి వెళి ల్, దేవునియందు భకిత్గల తీతియు యూసుత్ అను 

ఒకని యింటికి వచెచ్ను. అతని యిలుల్ సమాజమందిరమును ఆనుకొనియుండెను. 

రోమీయులకు 2:26 => కాబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రపు నీతి విధులను గైకొనినయెడల అతడు 

సునన్తి లేనివాడై యుండియు సునన్తిగలవాడుగా ఎంచబడును గదా? 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 3:4 => సంపూరణ్మానయ్త కలిగి తన పిలల్లను సావ్ధీనపరచుకొనుచు, తన యింటివారిని 

బాగుగా ఏలువాడునై యుండవలెను. 

వచనము 6 
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అతడు సముదర్పు దరినునన్ సీమోనను ఒక చరమ్కారుని యింట దిగియునాన్డని అతనితో చెపెప్ను. 

యోబు 4:15 => ఒకని శావ్సము నా ముఖమును కొటట్గా నా శరీర రోమములు పులకించెను. 

యోబు 4:16 => అది నిలువబడగా దాని రూపమును నేను గురుతుపటట్లేకపోతిని ఒక రూపము నా 

కనున్లయెదుట నుండెను మెలల్నైన యొక కంఠసవ్రమును నేను వింటిని ఏమనగా దేవుని సనిన్ధిని 

మరుత్య్లు నీతిమంతులగుదురా? 

దానియేలు 9:20 => నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన 

యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన 

చేయుచునుంటిని. 

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 

మతత్యి 27:46 => ఇంచుమించు మూడు గంటలపుప్డు యేసు ఏలీ, ఏలీ, లామా సబకాత్నీ అని 

బిగగ్రగా కేకవేసెను. ఆ మాటకు నా దేవా, నా దేవా ననెన్ందుకు చెయియ్ విడిచితివని అరథ్ము. 

లూకా 23:44 => అపుప్డు రమారమి మధాయ్హన్మాయెను. అది మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు 

ఆ దేశమంతటిమీద చీకటి కమెమ్ను; 

లూకా 23:45 => సూరుయ్డు అదృశుయ్డాయెను; గరాభ్లయపు తెర నడిమికి చినిగెను. 

లూకా 23:46 => అపుప్డు యేసు గొపప్ శబద్ముతో కేకవేసి--తండీర్, నీచేతికి నా ఆతమ్ను 

అపప్గించుకొనుచునాన్ననెను. ఆయన యీలాగు చెపిప్ పార్ణము విడిచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:19 => అయితే పర్భువు దూత రాతిర్వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని 

వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ మీరు వెళి ల్ దేవాలయములో నిలువబడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:13 => అపుప్డతడు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి పేతురు అను 

మారుపేరు గల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:8 => అపుప్డు దూత అతనితో నీవు నడుము కటుట్కొని చెపుప్లు 

తొడుగుకొనుమనెను. అతడాలాగు చేసిన తరువాత దూత నీ వసత్రము పైనవేసికొని నా వెంబడి రమమ్ని 

అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:9 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్ దూత వెంబడి వెళి ల్, దూతవలన జరిగినది 

నిజముగా జరిగెనని గర్హింపక, తనకు దరశ్నము కలిగెనని తలంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:10 => మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పటట్ణమునకుపోవు 

ఇనుప గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక 

వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

లూకా 1:11 => పర్భువు దూత ధూపవేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 
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లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 

హెబీర్యులకు 1:4 => మందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

నిరగ్మకాండము 33:17 => కాగా యెహోవా నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న చేసెదను; నీమీద నాకు 

కటాక్షము కలిగినది, నీ పేరునుబటిట్ నినున్ ఎరుగుదునని మోషేతో చెపప్గా 

యెషయా 45:4 => నా సేవకుడైన యాకోబు నిమితత్ము నేను ఏరప్రచుకొనిన ఇశార్యేలు నిమితత్ము 

నేను నీకు పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచితిని. నీవు ననున్ ఎరుగకుండినపప్టికిని నీకు బిరుదులిచిచ్తిని  

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:4 => దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ 

పొద నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

కీరత్నలు 55:17 => సాయంకాలమున ఉదయమున మధాయ్హన్మున నేను ధాయ్నించుచు 

మొఱఱ్పెటుట్కొందును ఆయన నా పార్రథ్న నాలకించును 

యెహెజేక్లు 1:1 => ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు 

నదీపర్దేశమున చెరలోని వారిమధయ్ కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా 

దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు కలిగెను. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  
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మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 20:5 => దాదాపు పండెర్ండు గంటలకును, మూడు గంటలకును, అతడు మరల వెళి ల్, 

ఆలాగే చేసెను. 

మారుక్ 15:34 => మూడు గంటలకు యేసు ఎలోయీ, ఎలోయీ, లామా సబకాత్నీ అని బిగగ్రగా 

కేకవేసెను; అ మాటలకు నా దేవా, నా దేవా, ననున్ ఎందుకు చెయియ్ విడిచితివని అరథ్ము. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

యోహాను 20:16 => యేసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచెను. ఆమె ఆయనవైపు తిరిగి 

ఆయనను హెబీర్ భాషతో రబూబ్నీ అని పిలిచెను. ఆ మాటకు బోధకుడని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:10 => ఆయన వెళుల్చుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచుచుండిరి. 

ఇదిగో తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:9 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్ దూత వెంబడి వెళి ల్, దూతవలన జరిగినది 

నిజముగా జరిగెనని గర్హింపక, తనకు దరశ్నము కలిగెనని తలంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

వచనము 7 
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అతనితో మాటలాడిన దూత వెళి ల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ 

ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని పిలిచి 

దానియేలు 10:11 => దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; 

నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను 

వణకుచు నిలువబడితిని. 

లూకా 1:12 => జెకరాయ్ అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను. 

లూకా 1:29 => ఆమె ఆ మాటకు బహుగా తొందరపడి ఈ శుభవచనమేమిటో అని 

ఆలోచించుకొనుచుండగా  

లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:10 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నేనేమి చేయవలెనని అడుగగా, పర్భువు 

నీవు లేచి దమసుక్లోనికి వెళుల్ము; అకక్డ నీవు చేయుటకు నియమింపబడినవనిన్యు నీకు 

చెపప్బడునని నాతో అనెను. 

1 సమూయేలు 3:10 => తరువాత యెహోవా పర్తయ్క్షమై నిలిచి ఆ రీతిగా సమూయేలూ 

సమూయేలూ, అని పిలువగా సమూయేలు నీ దాసుడు ఆలకించుచునాన్డు ఆజఞ్ యిమమ్నెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:33 => నీ నివాససథ్లమగు ఆకాశమునుండి నీవు వారి పార్రథ్న నంగీకరించి, 

నీ జనులగు ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొనినటుల్ భూజనులందరును నీ నామమును తెలిసికొని, నీయందు 
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భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్న యీ మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడెనని గర్హించునటుల్గా ఆ 

యనుయ్లు నీకు మొఱఱ్పెటిట్న దానిని నీవు దయచేయుదువు గాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:24 => ఆ దినములలో హిజిక్యా రోగియై మరణదశలో నుండెను. 

అతడు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన అతనికి తన చితత్మును తెలియపరచి అతనికి సూచన 

యొకటి దయచేసెను. 

కీరత్నలు 141:2 => నా పార్రథ్న ధూపమువలెను నేను చేతులెతుత్ట సాయంకాల నైవేదయ్మువలెను నీ 

దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 

యెషయా 43:26 => నాకు జాఞ్పకము చేయుము మనము కూడి వాదింతము నీవు నీతిమంతుడవుగా 

తీరచ్బడునటుల్ నీ వాయ్జెయ్మును వివరించుము. 

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. 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 
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హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

నిరగ్మకాండము 28:12 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్మైన రతన్ములనుగా ఆ రెండు 

రతన్ములను ఏఫోదు భుజములమీద ఉంచవలెను అటుల్ జాఞ్పకము కొరకు అహరోను తన రెండు 

భుజములమీద యెహోవా సనిన్ధిని వారి పేరులను భరించును 

లేవీయకాండము 2:2 => యాజకులగు అహరోను కుమారులయొదద్కు దానిని తేవలెను. 

అందులోనుండి యాజకుడు తన చేరతో చేరెడు నూనెయు చేరెడు గోధుమపిండియు దాని సాంబార్ణి 

అంతయు తీసికొని యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా బలిపీఠముమీద అందులో ఒక 

భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:12 => అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు 

జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 24:7 => ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా 

యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

సంఖాయ్కాండము 31:54 => అపుప్డు మోషేయు యాజకుడైన ఎలియాజరును సహసార్ధిపతుల 

యొదద్నుండియు శతాధిపతుల యొదద్నుండియు ఆ బంగారును తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని 

ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్ముగా పర్తయ్క్షపు గుడారమున ఉంచిరి. 
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2 రాజులు 19:20 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట చేసిన పార్రథ్న నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:14 => అపుప్డు మతత్నాయ్కు పుటిట్న యెహీయేలు కుమారుడైన బెనాయాకు 

జననమైన జెకరాయ్ కుమారుడును ఆసాపు సంతతివాడును లేవీయుడునగు యహజీయేలు 

సమాజములో ఉండెను. యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి రాగా అతడీలాగు పర్కటించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:27 => అపుప్డు లేవీయులైన యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా 

వారిమాటలు వినబడెను; వారి పార్రథ్న ఆకాశముననునన్ పరిశుదధ్ నివాసమునకు చేరెను. 

నెహెమాయ్ 2:20 => అందుకు నేను ఆకాశమందు నివాసియైన దేవుడు తానే మా యతన్మును 

సఫలము చేయును గనుక ఆయన దాసులమైన మేము కటుట్టకు పూనుకొనుచునాన్ము, 

యెరూషలేమునందు మీకు భాగమైనను సవ్తంతర్మైనను జాఞ్పకసూచనయైనను లేదని 

పర్తుయ్తత్రమిచిచ్తిని. 

ఎసేత్రు 5:2 => రాణియైన ఎసేత్రు ఆవరణములో నిలువబడి యుండుట రాజు చూడగా ఆమెయందు 

అతనికి దయ పుటెట్ను. రాజు తనచేతిలోనుండు బంగారపు దండమును ఎసేత్రుతటుట్ చాపగా ఎసేత్రు 

దగగ్రకు వచిచ్ దండము యొకక్ కొన ముటెట్ను. 

కీరత్నలు 115:12 => యెహోవా మముమ్ను మరచిపోలేదు ఆయన మముమ్ నాశీరవ్దించును ఆయన 

ఇశార్యేలీయుల నాశీరవ్దించును అహరోను వంశసుథ్లనాశీరవ్దించును 

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 
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దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

జెకరాయ్ 6:14 => ఆ కిరీటము యెహోవా ఆలయములో జాఞ్పకారథ్ముగా ఉంచబడి, హేలెమునకును 

టోబీయాకును యెదాయాకును జెఫనాయ్ కుమారుడైన హేనునకును ఉండును. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 1:11 => పర్భువు దూత ధూపవేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:2 => పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుషుయ్డు 

మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళుల్వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు 

పర్తిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ ఉంచుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36 => మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; 

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 
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రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

వచనము 8 

వారికి ఈ సంగతులనిన్యు వివరించి వారిని యొపేప్కు పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:32 => పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; అతడు 

సముదర్పు దరినునన్ చరమ్కారుడైన సీమోను ఇంట దిగియునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:38 => లుదద్ యొపేప్కు దగగ్రగా ఉండుటచేత పేతురు అకక్డ ఉనాన్డని 

శిషుయ్లు విని, అతడు తడవుచేయక తమయొదద్కు రావలెనని వేడుకొనుటకు ఇదద్రు మనుషుయ్లను 

అతని యొదద్కు పంపిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

మారుక్ 3:16 => వారెవరనగా ఆయన పేతురను పేరుపెటిట్న సీమోను 

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. 

నిరగ్మకాండము 4:27 => మరియు యెహోవా మోషేను ఎదురొక్నుటకు అరణయ్ములోనికి వెళుల్మని 

అహరోనుతో చెపప్గా అతడు వెళి ల్ దేవుని పరవ్తమందు అతని కలిసికొని అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. 
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ఎజార్ 3:7 => మరియు వారు కాసెవారికిని వడర్వారికిని దర్వయ్ము నిచిచ్రి. అదియుగాక 

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తమకు సెలవిచిచ్నటుల్ దేవదారు మార్నులను లెబానోనునుండి 

సముదర్ముమీద యొపేప్ పటట్ణమునకు తెపిప్ంచుటకు సీదోనీయులకును తూరువారికిని 

భోజనపదారథ్ములను పానమును నూనెను ఇచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36 => మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; 

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:18 => పేతురు అను మారుపేరు గల సీమోను ఇకక్డ దిగియునాన్డా? 

అని అడిగిరి 

వచనము 9 

మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు 

గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదె ద్మీది కెకెక్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:43 => పేతురు యొపేప్లో సీమోనను ఒక చరమ్కారునియొదద్ 

బహుదినములు నివసించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:13 => అపుప్డతడు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి పేతురు అను 

మారుపేరు గల సీమోనును పిలిపించుము; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

రోమీయులకు 10:16 => అయినను అందరు సువారత్కు లోబడలేదు పర్భువా, మేము తెలియజేసిన 

సమాచారమెవడు నమెమ్ను అని యెషయా చెపుప్చునాన్డు గదా? 

రోమీయులకు 10:17 => కాగా వినుటవలన విశావ్సము కలుగును; వినుట కీర్సుత్ను గూరిచ్న 

మాటవలన కలుగును. 

ఎఫెసీయులకు 4:8 => అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనపుప్డు, చెరను చెరగా పటుట్కొనిపోయి 

మనషుయ్లకు ఈవులను అనుగర్హించెనని చెపప్బడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 4:9 => ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొకక్ కిర్ంది భాగములకు 

దిగెననియు అరథ్మిచుచ్చునన్ది గదా. 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 
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నిరగ్మకాండము 4:27 => మరియు యెహోవా మోషేను ఎదురొక్నుటకు అరణయ్ములోనికి వెళుల్మని 

అహరోనుతో చెపప్గా అతడు వెళి ల్ దేవుని పరవ్తమందు అతని కలిసికొని అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

ఎజార్ 3:7 => మరియు వారు కాసెవారికిని వడర్వారికిని దర్వయ్ము నిచిచ్రి. అదియుగాక 

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తమకు సెలవిచిచ్నటుల్ దేవదారు మార్నులను లెబానోనునుండి 

సముదర్ముమీద యొపేప్ పటట్ణమునకు తెపిప్ంచుటకు సీదోనీయులకును తూరువారికిని 

భోజనపదారథ్ములను పానమును నూనెను ఇచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:18 => పేతురు అను మారుపేరు గల సీమోను ఇకక్డ దిగియునాన్డా? 

అని అడిగిరి 

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 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

వచనము 10 

అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు 

పరవశుడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 
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ఆదికాండము 24:1 => అబార్హాము బహు కాలము గడిచిన వృదుధ్డై యుండెను. అనిన్ 

విషయములలోను యెహోవా అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 24:2 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు కలిగిన సమసత్మును ఏలుచుండిన తన యింటి 

పెదద్దాసునితో నీ చెయియ్ నా తొడకిర్ంద పెటుట్ము; 

ఆదికాండము 24:3 => నేను ఎవరిమధయ్ కాపురమునాన్నో ఆ కనానీయుల కుమారెత్లలో ఒక దానిని 

నా కుమారునికి పెండిల్చేయక 

ఆదికాండము 24:4 => నా సవ్దేశమందునన్ నా బంధువులయొదద్కు వెళి ల్ ఇసాస్కను నా కుమారునికి 

భారయ్ను తెచుచ్నటుల్ ఆకాశముయొకక్ దేవుడును భూమియొకక్ దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీచేత 

పర్మాణము చేయించెదననెను. 

ఆదికాండము 24:5 => ఆ దాసుడు ఈ దేశమునకు నా వెంట వచుచ్టకు ఒకవేళ ఆ సతరీ 

ఇషట్పడనియెడల నీవు బయలుదేరి వచిచ్న ఆ దేశమునకు నేను నీ కుమారుని తీసికొని పోవలెనా అని 

అడుగగా 

ఆదికాండము 24:6 => అబార్హాము అకక్డికి నా కుమారుని తీసికొని పోకూడదు సుమీ. 

ఆదికాండము 24:7 => నా తండిర్ యింటనుండియు నేను పుటిట్న దేశమునుండియు ననున్ తెచిచ్ 

నాతో మాటలాడి నీ సంతానమునకు ఈ దేశమునిచెచ్దనని పర్మాణము చేసి నాతో చెపిప్న పరలోకపు 

దేవుడగు యెహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును; అకక్డనుండి నీవు నా కుమారునికి 

భారయ్ను తీసికొనివచెచ్దవు. 

ఆదికాండము 24:8 => అయితే నీ వెంట వచుచ్టకు ఆ సతరీ ఇషట్పడనియెడల ఈ పర్మాణము నుండి 

విడుదల పొందెదవు గాని నీవు నా కుమారుని అకక్డికి తీసికొని పోకూడదని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:9 => ఆ దాసుడు తన యజమానుడగు అబార్హాము తొడకిర్ంద తన చెయియ్ పెటిట్ 

యీ సంగతి విషయమై పర్మాణము చేసెను. 

ఆదికాండము 24:10 => అతడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని 

ఆసిత్లో శేర్షట్మైన నానా విధములగు వసుత్వులను తీసికొనిపోయెను. అతడు లేచి అరామన్హరాయిము 

లోనునన్ నాహోరు పటట్ణము చేరి 
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ఆదికాండము 24:52 => అబార్హాము సేవకుడు వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:10 => పోవుటకు నీకు భయమైనయెడల నీ పనివాడైన పూరాతోకూడ దండుకు 

దిగిపొముమ్. 

1 సమూయేలు 14:6 => యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము రముమ్, 

యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను రకిష్ంచుటకు 

యెహోవాకు అడడ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 14:7 => అతడు నీ మనసుస్లో ఉనన్దంతయు చేయుము, పోదము రముమ్. నీ 

యిషాట్నుసారముగా నేను నీకు తోడుగా నునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

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. 

ఫిలేమోనుకు 1:16 => గాను, విశేషముగా నాకును, శరీరవిషయమును పర్భువు విషయమును మరి 

విశేషముగా నీకును, పిర్య సహోదరుడుగాను, నీయొదద్ ఎలల్పుప్డు ఉండుటకే కాబోలు అతడు 

కొదిద్కాలము నినున్ ఎడబాసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

మతత్యి 8:9 => నేను కూడ అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతికిర్ంద సైనికులునాన్రు; నేను 

ఒకని పొమమ్ంటే పోవును, ఒకని రమమ్ంటే వచుచ్ను, నా దాసుని ఈ పని చేయుమంటే చేయును అని 

యుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 8:10 => యేసు ఈ మాట విని ఆశచ్రయ్పడి, వెంట వచుచ్చునన్వారిని చూచి ఇశార్యేలులో 

నెవనికైనను నేనింత విశావ్సమునన్టుట్ చూడలేదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:42 => నేను నేడు ఆ బావియొదద్కు వచిచ్ అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడవైన యెహోవా, నా పర్యాణమును నీవు సఫలము చేసినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 22:15 => అయినను బాలాకు వారికంటె బహు ఘనతవహించిన మరి 

యెకుక్వమంది అధికారులను మరల పంపెను. 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

సామెతలు 27:18 => అంజూరపు చెటుట్ను పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని 

మనిన్ంచువాడు ఘనతనొందును. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 8:6 => పర్భువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో 

పడియునాన్డని చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

లూకా 7:8 => నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నాచేతికిర్ందను సైనికులు ఉనాన్రు; 

నేనొకని పొమమ్ంటె పోవును, ఒకని రమమ్ంటె వచుచ్ను, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను 

చెపిప్నటుట్ ఆయనతో చెపుప్డని వారిని పంపెను. 
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లూకా 7:19 => అంతట యోహాను తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పిలిచి రాబోవువాడవు నీవేనా? మేము 

మరియొకని కొరకు కనిపెటట్వలెనా? అని అడుగుటకు వారిని పర్భువు నొదద్కు పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:5 => ఆ కాలమున ఆకాశము కిర్ందనుండు పర్తి జనములోనుండి వచిచ్న 

భకిత్గల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:26 => పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళి ల్, యెరూషలేమునుండి 

గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

వచనము 11 

ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన 

పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

కీరత్నలు 119:59 => నా మారగ్ములు నేను పరిశీలన చేసికొంటిని నీ శాసనములతటుట్ 

మరలుకొంటిని. 

కీరత్నలు 119:60 => నీ ఆజఞ్లను అనుసరించుటకు నేను జాగుచేయక తవ్రపడితిని. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

ఆదికాండము 24:42 => నేను నేడు ఆ బావియొదద్కు వచిచ్ అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడవైన యెహోవా, నా పర్యాణమును నీవు సఫలము చేసినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 22:15 => అయినను బాలాకు వారికంటె బహు ఘనతవహించిన మరి 

యెకుక్వమంది అధికారులను మరల పంపెను. 

యెహోషువ 19:46 => గతిర్మోమ్ను మేయరోక్ను రకోక్ను యాపో అను సథ్లములకు వాయ్పించెను. 

లూకా 7:8 => నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నాచేతికిర్ందను సైనికులు ఉనాన్రు; 

నేనొకని పొమమ్ంటె పోవును, ఒకని రమమ్ంటె వచుచ్ను, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను 

చెపిప్నటుట్ ఆయనతో చెపుప్డని వారిని పంపెను. 

లూకా 7:19 => అంతట యోహాను తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పిలిచి రాబోవువాడవు నీవేనా? మేము 

మరియొకని కొరకు కనిపెటట్వలెనా? అని అడుగుటకు వారిని పర్భువు నొదద్కు పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదె ద్మీది 

కెకెక్ను.  

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 
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వచనము 12 

అందులో భూమియందుండు సకల విధములైన చతుషాప్ద జంతువులును, పార్కు పురుగులును, 

ఆకాశపకుష్లును ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:8 => వారికి ఈ సంగతులనిన్యు వివరించి వారిని యొపేప్కు పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:5 => నేను యొపేప్ పటట్ణములో పార్రథ్న చేయుచుండగా 

పరవశుడనైతిని, అపుప్డొక దరశ్నము నాకు కలిగెను; అది ఏదనగా నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొక విధమైన పాతర్ ఆకాశమునుండి దిగి నాయొదద్కు వచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:6 => దానివైపు నేను తేరి చూచి పరీకిష్ంపగా భూమియందుండు 

చతుషాప్ద జంతువులును అడవి మృగములును పార్కెడు పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నాకు 

కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:7 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని యొక శబద్ము 

నాతో చెపుప్ట వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:8 => అందుకు నేను వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదియు నా నోట ఎనన్డును పడలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:9 => రెండవమారు ఆ శబద్ము ఆకాశము నుండి దేవుడు పవితర్ము 

చేసినవి నీవు నిషిదధ్మైనవిగా ఎంచవదద్ని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:10 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను; తరువాత అదంతయు 

ఆకాశమునకు తిరిగి తీసికొనిపోబడెను. 

1 సమూయేలు 9:25 => పటట్ణసుథ్లు ఉనన్తమైన సథ్లము మీదనుండి దిగుచుండగా సమూయేలు 

సౌలుతో మిదె ద్మీద మాటలాడుచుండెను. 

జెఫనాయ్ 1:5 => మిదె ద్లమీద ఎకిక్ ఆకాశ సమూహములకు మొర్కుక్వారిని యెహోవా పేరును 

బటిట్యు, బయలుదేవత తమకు రాజనుదాని నామమును బటిట్యు మొర్కిక్ పర్మాణము చేయువారిని 

నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 
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మతత్యి 6:6 => నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళి ల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ 

తండిర్కి పార్రథ్న చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మారుక్ 1:35 => ఆయన పెందలకడనే లేచి యింకను చాలా చీకటి యుండగానే బయలుదేరి, 

అరణయ్పర్దేశమునకు వెళి ల్, అకక్డ పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

మారుక్ 6:46 => ఆయన వారిని వీడుకొలిపి, పార్రథ్న చేయుటకు కొండకు వెళె ల్ను. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:4 => అయితే మేము పార్రథ్నయందును వాకయ్పరిచరయ్ యందును ఎడతెగక 

యుందుమని చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 55:17 => సాయంకాలమున ఉదయమున మధాయ్హన్మున నేను ధాయ్నించుచు 

మొఱఱ్పెటుట్కొందును ఆయన నా పార్రథ్న నాలకించును 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

మతత్యి 20:5 => దాదాపు పండెర్ండు గంటలకును, మూడు గంటలకును, అతడు మరల వెళి ల్, 

ఆలాగే చేసెను. 

మతత్యి 27:45 => మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి 

కమెమ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 22:8 => కొర్తత్ యిలుల్ కటిట్ంచునపుప్డు దానిమీదనుండి యెవడైనను 

పడుటవలన నీ యింటిమీదికి హతయ్దోషము రాకుండుటకై నీ యింటి పైకపుప్నకు చుటుట్ పిటట్గోడ 

కటిట్ంపవలెను. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదె ద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

1 రాజులు 18:42 => అహాబు భోజనము చేయబోయెను గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తముమీదికి 

పోయి నేలమీద పడి ముఖము మోకాళల్మధయ్ ఉంచుకొనెను. 

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:24 => మరునాడు వారు కైసరయలో పర్వేశించిరి. అపుప్డు కొరేన్లి తన 

బంధువులను ముఖయ్ సేన్హితులను పిలిపించి వారికొరకు కనిపెటుట్కొని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:2 => పేతురు యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు సునన్తి పొందినవారు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:17 => అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్ దేవాలయములో 

పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనై పర్భువును చూచితిని. 

వచనము 13 

అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక శబద్మతనికి వినబడెను. 

మతత్యి 4:2 => నలువది దినములు నలువది రాతుర్లు ఉపవాసముండిన పిమమ్ట ఆయన 

ఆకలిగొనగా 

Page  of 1478 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

మతత్యి 12:1 => ఆ కాలమందు యేసు విశార్ంతిదినమున పంటచేలలో పడి వెళుల్చుండగా ఆయన 

శిషుయ్లు ఆకలిగొని వెనున్లు తుర్ంచి తినసాగిరి. 

మతత్యి 12:2 => పరిసయుయ్లదిచూచి ఇదిగో, విశార్ంతిదినమున చేయకూడనిది నీ శిషుయ్లు 

చేయుచునాన్రని ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 12:3 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును ఆకలిగొని 

యుండగా దావీదు చేసిన దానిగూరిచ్ మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 21:18 => ఉదయమందు పటట్ణమునకు మరల వెళుల్చుండగా ఆయన ఆకలిగొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:17 => అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్ దేవాలయములో 

పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనై పర్భువును చూచితిని. 

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:16 => దేవవాకుక్లను వినినవాని వారత్ మహానన్తుని విదయ్నెరిగినవాని వారత్. 

అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

యెహెజేక్లు 8:1 => ఆరవ సంవతస్రము ఆరవ నెల అయిదవ దినమున నేను నా యింట 

కూరుచ్నియుండగాను యూదా పెదద్లు నా యెదుట కూరుచ్ండియుండగాను పర్భువైన యెహోవా 

హసత్ము నామీదికి వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 8:2 => అంతట నేను చూడగా అగిన్ని పోలిన ఆకారము నాకు కనబడెను, నడుము 

మొదలుకొని దిగువకు అగిన్మయమైనటుట్గాను, నడుము మొదలుకొని పైకి తేజోమయమైనటుట్గాను, 

కరుగుచునన్ అపరంజియైనటుట్గాను ఆయన నాకు కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 8:3 => మరియు చెయియ్వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా తలవెండుర్కలు పటుట్కొనగా 

ఆతమ్ భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ననెన్తిత్ , నేను దేవుని దరశ్నములను చూచుచుండగా 

యెరూషలేమునకు ఉతత్రపువైపుననునన్ ఆవరణ దావ్రముదగగ్ర రోషము పుటిట్ంచు విగర్హసాథ్నములో 

ననున్ దించెను. 
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యెహెజేక్లు 11:24 => తరువాత ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్, నేను దైవాతమ్వశుడను కాగా, దరశ్నములో 

నైనటుట్ కలీద్యులదేశమునందు చెరలో ఉనన్వారియొదద్కు ననున్ దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన 

దరశ్నము కనబడకుండ పైకెకెక్ను. 

యెహెజేక్లు 40:2 => దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, 

మిగుల ఉనన్తమైన పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి 

నాకగుపడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:4 => అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో శరీరములేక కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

పర్కటన 1:10 => పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 4:3 => ఆసీనుడైనవాడు, దృషిట్కి సూరయ్కాంత పదమ్రాగములను పోలినవాడు; మరకతము 

వలె పర్కాశించు ఇందర్ధనుసుస్ సింహాసనమును ఆవరించి యుండెను. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 11:8 => వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను 

ముటట్కూడదు; అవి మీకు అపవితర్ములు. 

1 రాజులు 17:21 => ఆ చినన్వానిమీద ముమామ్రు తాను పారచాచుకొని యెహోవా నా దేవా, నా 

మొఱఱ్ ఆలకించి యీ చినన్వానికి పార్ణము మరల రానిమమ్ని యెహోవాకు పార్రిథ్ంపగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:13 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక 

శబద్మతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

వచనము 14 

అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 1:1 => ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు 

నదీపర్దేశమున చెరలోని వారిమధయ్ కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా 

దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు కలిగెను. 

లూకా 3:21 => పర్జలందరును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు యేసు కూడ బాపిత్సమ్ము పొంది పార్రథ్న 

చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడి 

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 
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పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

యెషయా 11:6 => తోడేలు గొఱఱ్పిలల్యొదద్ వాసముచేయును చిఱుతపులి మేకపిలల్యొదద్ 

పండుకొనును దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని 

తోలును.  

యెషయా 11:7 => ఆవులు ఎలుగులు కూడి మేయును వాటి పిలల్లు ఒకక్చోటనే పండుకొనును 

ఎదుద్ మేయునటుల్ సింహము గడిడ్ మేయును. 

యెషయా 11:8 => పాలుకుడుచు పిలల్ నాగుపాము పుటట్యొదద్ ఆటాల్డును మిడినాగు పుటట్మీద 

పాలువిడిచిన పిలల్ తన చెయియ్ చాచును 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యెషయా 11:11 => ఆ దినమున శేషించు తన పర్జల శేషమును అషూష్రులోనుండియు 

ఐగుపుత్లోనుండియు పతోర్సులోనుండియు కూషులోనుండియు ఏలాములోనుండియు 

షీనారులోనుండియు హమాతులోనుండియు సముదర్దీవ్పములలోనుండియు విడిపించి రపిప్ంచుటకు 

యెహోవా రెండవమారు తన చెయియ్ చాచును  

యెషయా 11:12 => జనములను పిలుచుటకు ఆయన యొక ధవ్జము నిలువబెటుట్ను 

భర్షుట్లైపోయిన ఇశార్యేలీయులను పోగుచేయును భూమియొకక్ నాలుగు దిగంతములనుండి 

చెదరిపోయిన యూదావారిని సమకూరుచ్ను.  
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యెషయా 11:13 => ఎఫార్యిమునకునన్ మతస్రము పోవును యూదా విరోధులు 

నిరూమ్లమగుదురు ఎఫార్యిము యూదాయందు మతస్రపడడు యూదా ఎఫార్యిమును బాధింపడు 

యెషయా 11:14 => వారు ఫిలిషీత్యుల భుజముమీద ఎకుక్దురు పడమటివైపుకు 

పరుగెతిత్పోవుదురు ఏకీభవించి తూరుప్వారిని దోచుకొందురు ఎదోమును మోయాబును 

ఆకర్మించుకొందురు అమోమ్నీయులు వారికి లోబడుదురు  

యెషయా 19:23 => ఆ దినమున ఐగుపుత్నుండి అషూష్రుకు రాజమారగ్మేరప్డును అషూష్రీయులు 

ఐగుపుత్నకును ఐగుపీత్యులు అషూష్రునకును వచుచ్చు పోవుచునుందురు ఐగుపీత్యులును 

అషూష్రీయులును యెహోవాను సేవించెదరు. 

యెషయా 19:24 => ఆ దినమున ఐగుపుత్ అషూష్రీయులతోకూడ ఇశార్యేలు మూడవ జనమై 

భూమిమీద ఆశీరావ్ద కారణముగ నుండును. 

యెషయా 19:25 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నా జనమైన ఐగుపీత్యులారా, నాచేతుల 

పనియైన అషూష్రీయులారా, నా సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఆశీరవ్దింపబడుదురని చెపిప్ 

వారిని ఆశీరవ్దించును. 

యెషయా 43:6 => అపప్గింపుమని ఉతత్రదికుక్నకు ఆజఞ్ ఇచెచ్దను బిగబటట్వదద్ని దకిష్ణదికుక్నకు 

ఆజఞ్ ఇచెచ్దను దూరమునుండి నా కుమారులను భూదిగంతమునుండి నా కుమారెత్లను తెపిప్ంచుము. 

యెషయా 56:8 => ఇశార్యేలీయులలో వెలివేయబడినవారిని సమకూరుచ్ పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్ ఇదే నేను సమకూరిచ్న ఇశార్యేలు వారికిపైగా ఇతరులను కూరెచ్దను. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:48 => అది నిండినపుప్డు దానిని దరికిలాగి, కూరుచ్ండి, మంచి వాటిని గంపలలో చేరిచ్ 

చెడడ్వాటిని బయట పారవేయుదురు. 
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యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

యోహాను 12:32 => నేను భూమిమీదనుండి పైకెతత్బడినయెడల అందరిని నాయొదద్కు 

ఆకరిష్ంచుకొందునని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 

రోమీయులకు 3:30 => దేవుడు ఒకడే గనుక, ఆయన సునన్తి గలవారిని విశావ్సమూలముగాను, 

సునన్తి లేనివారిని విశావ్సముదావ్రాను, నీతిమంతులనుగా తీరుచ్ను. 

రోమీయులకు 3:31 => విశావ్సముదావ్రా ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేయుచునాన్మా? 

అటల్నరాదు; ధరమ్శాసత్రమును సిథ్రపరచుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 

రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 
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రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

గలతీయులకు 2:15 => మనము జనమ్మువలన యూదులమే గాని అనయ్జనులలో చేరిన పాపులము 

కాము. మనుషుయ్డు యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమువలననేగాని ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యల 

మూలమున నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడడని యెరిగి మనమును ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యల 

మూలమునగాక కీర్సుత్నందలి విశావ్సమువలననే నీతిమంతులమని తీరచ్బడుటకై యేసుకీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి యునాన్ము; 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 1:10 => ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద 

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

ఆదికాండము 6:20 => నీవు వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకై వాటి వాటి జాతుల పర్కారము 

పకుష్లలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము జంతువులలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము నేలను 

పార్కువాటనిన్టిలోను, పర్తి జాతిలో రెండేసి చొపుప్న నీయొదద్కు అవి వచుచ్ను. 
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ఆదికాండము 7:2 => పవితర్ జంతువులలో పర్తి జాతి పోతులు ఏడును పెంటులు ఏడును, 

పవితర్ములు కాని జంతువులలో పర్తి జాతి పోతును పెంటియు రెండును 

ఆదికాండము 7:9 => మగది ఆడుది జతజతలుగా ఓడలో నునన్ నోవహు నొదద్కు చేరెను. 

లేవీయకాండము 20:25 => కావున మీరు పవితర్ జంతువులకును అపవితర్ జంతువులకును పవితర్ 

పకుష్లకును అపవితర్ పకుష్లకును విభజన చేయవలెను. అపవితర్మైనదని నేను మీకు వేరుచేసిన యే 

జంతువువలననేగాని, యే పకిష్వలననేగాని, నేల మీద పార్కు దేనివలననేగాని మిముమ్ను మీరు 

అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

1 రాజులు 22:17 => అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద 

చెదరియుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా 

వెళల్వలసినదని యెహోవా సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 17:23 => ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము మీద నేను దానిని నాటగా 

అది శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో 

గూళుల్ కటుట్కొనును. 

వచనము 15 

దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము 

అతనికి వినబడెను. 

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. 
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యెషయా 11:6 => తోడేలు గొఱఱ్పిలల్యొదద్ వాసముచేయును చిఱుతపులి మేకపిలల్యొదద్ 

పండుకొనును దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని 

తోలును.  

యెషయా 11:7 => ఆవులు ఎలుగులు కూడి మేయును వాటి పిలల్లు ఒకక్చోటనే పండుకొనును 

ఎదుద్ మేయునటుల్ సింహము గడిడ్ మేయును. 

యెషయా 11:8 => పాలుకుడుచు పిలల్ నాగుపాము పుటట్యొదద్ ఆటాల్డును మిడినాగు పుటట్మీద 

పాలువిడిచిన పిలల్ తన చెయియ్ చాచును 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

యెషయా 65:25 => తోడేళుల్ను గొఱఱ్పిలల్లును కలిసి మేయును సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును 

సరప్మునకు మనున్ ఆహారమగును నా పరిశుదధ్పరవ్తములో అవి హానియైనను నాశనమైనను 

చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 
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ఆదికాండము 6:20 => నీవు వాటిని బర్దికించి యుంచుకొనుటకై వాటి వాటి జాతుల పర్కారము 

పకుష్లలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము జంతువులలోను, వాటి వాటి జాతుల పర్కారము నేలను 

పార్కువాటనిన్టిలోను, పర్తి జాతిలో రెండేసి చొపుప్న నీయొదద్కు అవి వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 9:3 => పార్ణముగల సమసత్ చరములు మీకు ఆహారమగును; పచచ్ని కూరమొకక్ల 

నిచిచ్నటుల్ వాటిని మీకిచిచ్యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 11:2 => మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి భూమిమీదనునన్ జీవులనిన్టిలోను 

మీరు ఈ జీవులను మాతర్ము తినవచుచ్ను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:3 => నీవు హేయమైనదేదియు తినకూడదు. మీరు తినదగిన 

జంతువులు ఏవేవనగా 

యెహెజేక్లు 17:23 => ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము మీద నేను దానిని నాటగా 

అది శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో 

గూళుల్ కటుట్కొనును. 

వచనము 16 

ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను. వెంటనే ఆ పాతర్ ఆకాశమున కెతత్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10 => అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు 

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 

యిరిమ్యా 35:2 => నీవు రేకాబీయులయొదద్కు పోయి వారితో మాటలాడి, యెహోవా 

మందిరములోని గదులలో ఒకదానిలోనికి వారిని తోడుకొనివచిచ్, తార్గుటకు వారికి దార్కాష్రసమిమమ్ని 

సెలవియయ్గా 

యిరిమ్యా 35:3 => నేను, యిరీమ్యా కుమారుడును యజనాయ్ మనుమడునైన హబజిజ్నాయ్ను అతని 

సహోదరులను అతని కుమారులనందరిని, అనగా రేకాబీయుల కుటుంబికులనందరిని, తోడుకొని 

వచిచ్తిని. 
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యిరిమ్యా 35:4 => యెహోవా మందిరములో దైవ జనుడగు యిగద్లాయ్ కుమారుడైన హానాను 

కుమారుల గదిలోనికి వారిని తీసికొని వచిచ్తిని. అది రాజులగదికి సమీపమున దావ్రపాలకుడును 

షలూల్ము కుమారుడునైన మయశేయా గదికి పైగా ఉండెను. 

యిరిమ్యా 35:5 => నేను రేకాబీయుల యెదుట దార్కాష్రసముతో నిండిన పాతర్లను గినెన్లను పెటిట్ 

దార్కాష్రసము తార్గుడని వారితో చెపప్గా 

యోహాను 4:31 => ఆ లోగా శిషుయ్లు బోధకుడా, భోజనము చేయుమని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

యోహాను 4:32 => అందుకాయన భుజించుటకు మీకు తెలియని ఆహారము నాకు ఉనన్దని వారితో 

చెపప్గా 

యోహాను 4:33 => శిషుయ్లు ఆయన భుజించుటకు ఎవడైన నేమైనను తెచెచ్నేమో అని యొకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:4 => దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ 

పొద నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 

దానియేలు 8:16 => అంతట ఊలయి నదీతీరముల మధయ్ నిలిచి పలుకుచునన్ యొక మనుషుయ్ని 

సవ్రము వింటిని; అది గబిర్యేలూ, యీ దరశ్నభావమును ఇతనికి తెలియజేయుమని చెపెప్ను. 

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. 
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హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

వచనము 17 

పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి 

పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

ఆదికాండము 19:18 => లోతు పర్భువా ఆలాగు కాదు.  

నిరగ్మకాండము 10:11 => పురుషులైన మీరు మాతర్ము వెళి ల్ యెహోవాను సేవించుడి; మీరు 

కోరినది అదే గదా అని వారితో అనగా ఫరో సముఖమునుండి వారు వెళల్గొటట్బడిరి. 

మతత్యి 16:22 => పేతురు ఆయన చేయి పటుట్కొని పర్భువా, అది నీకు దూరమగుగాక, అది 

నీకెనన్డును కలుగదని ఆయనను గదిద్ంపసాగెను. 

మతత్యి 25:9 => అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు 

అముమ్వారియొదద్కు పోయి కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 

లూకా 1:60 => తలిల్ ఆలాగు వదుద్; వానికి యోహానను పేరు పెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 11:1 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 11:2 => మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి భూమిమీదనునన్ జీవులనిన్టిలోను 

మీరు ఈ జీవులను మాతర్ము తినవచుచ్ను; 

లేవీయకాండము 11:3 => జంతువులలో ఏది డెకక్లుగలదై నెమరువేయునో దాని తినవచుచ్ను గాని 

లేవీయకాండము 11:4 => నెమరువేయు వాటిలోను రెండు డెకక్లుగల వాటిలోను వీటిని 

తినకూడదు, ఒంటె నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:5 => పొటిట్ కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక 

అది మీకు అపవితర్ము. 
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లేవీయకాండము 11:6 => కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది 

మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:7 => పంది విడిగానుండు రెండు డెకక్లు గలదిగాని అది నెమరువేయదు 

గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:8 => వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను 

ముటట్కూడదు; అవి మీకు అపవితర్ములు. 

లేవీయకాండము 11:9 => జలచరములనిన్టిలో వీటిని తినవచుచ్ను; సముదర్ములోనేమి, 

నదులలోనేమి, యే నీళల్లోనేమి, వేటికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండునో వాటిని తినవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 11:10 => సముదర్ములలోనేమి, నదులలోనేమి, సమసత్ జలచరములలోను సమసత్ 

జలజంతువులలోను వేటికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో అవనిన్యు మీకు హేయములు; 

లేవీయకాండము 11:11 => అవి మీకు హేయములుగానే ఉండవలెను. వాటి మాంసమును 

తినకూడదు, వాటి కళేబరములను హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 11:12 => నీళల్లో దేనికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో అది మీకు హేయము. 

లేవీయకాండము 11:13 => పకుష్లలో వీటిని హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. వీటిని తినవదుద్ 

ఇవి హేయములు; పకిష్రాజు, పెదద్ బోరువ, 

లేవీయకాండము 11:14 => కౌర్ంచపకిష్, గదద్, తెలల్గదద్, పర్తివిధమైన గదద్, 

లేవీయకాండము 11:15 => పర్తివిధమైన కాకి, నిపుప్కోడి, 

లేవీయకాండము 11:16 => కపిరిగాడు, కోకిల, 

లేవీయకాండము 11:17 => పర్తివిధమైన డేగ, 

లేవీయకాండము 20:25 => కావున మీరు పవితర్ జంతువులకును అపవితర్ జంతువులకును పవితర్ 

పకుష్లకును అపవితర్ పకుష్లకును విభజన చేయవలెను. అపవితర్మైనదని నేను మీకు వేరుచేసిన యే 

జంతువువలననేగాని, యే పకిష్వలననేగాని, నేల మీద పార్కు దేనివలననేగాని మిముమ్ను మీరు 

అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 14:1 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు బిడడ్లు గనుక చనిపోయిన 

వాడెవనినిబటిట్ మిముమ్ను మీరు కోసికొనకూడదు, మీ కనుబొమమ్ల మధయ్ బోడిచేసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిట్త జనము. 

మరియు యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా తనకు సవ్కీయ జనమగునటుల్ 

నినున్ ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:3 => నీవు హేయమైనదేదియు తినకూడదు. మీరు తినదగిన 

జంతువులు ఏవేవనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:4 => ఎదుద్, గొఱఱ్పిలల్, మేకపిలల్,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:5 => దుపిప్, ఎఱఱ్ చినన్జింక, దుపిప్, కారుమేక, కారుజింక, లేడి, 

కొండగొఱఱ్ అనునవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:6 => జంతువులలో రెండు డెకక్లుగలదై నెమరువేయు జంతువును 

తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:7 => నెమరువేయువాటిలోనిదే కాని రెండు డెకక్లుగలవాటిలోనిదే కాని 

నెమరువేసి ఒంటిడెకక్గల ఒంటె, కుందేలు, పొటిట్ కుందేలు అనువాటిని తినకూడదు. అవి మీకు 

హేయములు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:8 => మరియు పంది రెండు డెకక్లు గలదైనను నెమరువేయదు గనుక 

అది మీకు హేయము, వాటి మాంసము తినకూడదు, వాటి కళేబరములను ముటట్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:9 => నీట నివసించువాటనిన్టిలో మీరు వేటిని తినవచుచ్ననగా, 

రెకక్లు పొలుసులుగల వాటిననిన్టిని తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:10 => రెకక్లు పొలుసులు లేనిదానిని మీరు తినకూడదు అది మీకు 

హేయము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:11 => పవితర్మైన పర్తి పకిష్ని మీరు తినవచుచ్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:12 => మీరు తినరానివి ఏవనగా పకిష్రాజు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:13 => పెదద్ బోరువ, కౌర్ంచుపకిష్,  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 14:14 => పిలిల్గదద్, గదద్, తెలల్గదద్, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:15 => పర్తి విధమైన కాకి,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:16 => నిపుప్కోడి, కపిరిగాడు, కోకిల, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:17 => పర్తి విధమైన డేగ, పైడికంటె,  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:18 => గుడల్గూబ, హంస, గూడబాతు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:19 => తెలల్బందు, చెరువుకాకి, చీకుబాతు, సారసపకిష్, పర్తివిధమైన 

సంకుబుడికొంగ, కొంగ, కుకుడుగువవ్, గబిబ్లము అనునవి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:20 => ఎగురు పర్తి పురుగు మీకు హేయము; వాటిని తినకూడదు, 

పవితర్మైన పర్తి పకిష్ని తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:21 => చచిచ్నదానిని మీరు తినకూడదు. నీ యింటనునన్ పరదేశికి 

దానిని ఇయయ్వచుచ్ను. వాడు దానిని తినవచుచ్ను; లేక అనుయ్నికి దాని అమమ్వచుచ్ను; ఏలయనగా నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిఠ్త జనము. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో వండకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:22 => పర్తి సంవతస్రమున నీ వితత్నముల పంటలో దశమభాగమును 

అవశయ్ముగా వేరుపరచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:23 => నీ దినములనిన్టిలో నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు భయపడ 

నేరుచ్కొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున 

ఆయన సనిన్ధిని నీ పంటలోగాని నీ దార్కాష్రసములోగాని నీ నూనెలోగాని పదియవ వంతును, నీ 

పశువులలోగాని గొఱఱ్మేకలలోగాని తొలిచూలు వాటిని తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:24 => మారగ్ము దీరఘ్ముగా నునన్ందున, అనగా యెహోవా తన 

నామమునకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లము మికిక్లి దూరముగా నునన్ందున, నీవు వాటిని 

మోయలేనియెడల నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించునపుప్డు, వాటిని వెండికి మారిచ్ ఆ వెండిని 

చేతపటుట్కొని, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:25 => నీ దేవుడైన యెహోవా యేరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళి ల్ నీవు 

కోరు దేనికైనను 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 14:26 => ఎదుద్లకేమి గొఱఱ్లకేమి దార్కాష్రసమునకేమి మదయ్మునకేమి 

నీవు కోరు దానికి ఆ వెండినిచిచ్, అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి, నీవును నీ 

యింటివారును నీ యింటనుండు లేవీయులును సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:27 => లేవీయులను విడువకూడదు; నీ మధయ్ను వారికి పాలైనను 

సావ్సథ్య్మైనను లేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:28 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు నీ చేతిపని అంతటిలోను 

నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ మూడేసి సంవతస్రముల కొకసారి, ఆ యేట నీకు కలిగిన పంటలో పదియవ 

వంతంతయు బయటికి తెచిచ్ నీ యింట ఉంచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:29 => అపుప్డు నీ మధయ్ను పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను లేని 

లేవీయులును, నీ యింటనునన్ పరదేశులును, తండిర్లేనివారును, విధవరాండుర్ను వచిచ్ భోజనముచేసి 

తృపిత్పొందుదురు. 

యెహెజేక్లు 4:14 => అందుకు అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, నేనెనన్డును అపవితర్త 

నొందినవాడను కానే, బాలయ్మునుండి నేటివరకును చచిచ్నదానినైనను మృగములు చీలిచ్నదానినైనను 

నేను తినినవాడను కానే, నిషిదధ్మైన మాంసము నా నోట ఎనన్డును పడలేదే అని నేననగా 

యెహెజేక్లు 44:31 => పకుష్లలోను పశువులలోను తనకుతాను చచిచ్నదానినిగాని చీలచ్బడినదానిని 

గాని యాజకులు భుజింపకూడదు. 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 22:31 => మీరు నాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు గనుక పొలములో చీలచ్బడిన 

మాంసమును తినక కుకక్లకు దాని పారవేయవలెను. 

లేవీయకాండము 11:2 => మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి భూమిమీదనునన్ జీవులనిన్టిలోను 

మీరు ఈ జీవులను మాతర్ము తినవచుచ్ను; 

యెహోషువ 22:19 => మీ సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ముగా నుండినయెడల యెహోవా 

మందిరముండు యెహోవా సావ్ధీనదేశమునకు మీరు వచిచ్ మా మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన 
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దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, 

మా మీద తిరుగబడకుడి, 

నాయ్యాధిపతులు 13:4 => కాబటిట్ నీవు జాగర్తత్గా ఉండి, దార్కాష్రసమునేగాని మదయ్మునేగాని 

తార్గకుండుము, అపవితర్మైన దేనినైనను తినకుండుము. 

కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

దానియేలు 1:8 => రాజు భుజించు భోజనమును పానముచేయు దార్కాష్రసమును పుచుచ్కొని తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనకూడదని దానియేలు ఉదేద్శించి, తాను అపవితుర్డు కాకుండునటుల్ వాటిని 

పుచుచ్కొనకుండ సెలవిమమ్ని నపుంసకుల యధిపతిని వేడుకొనగా 

హోషేయ 9:3 => ఎఫార్యిమీయులు ఐగుపుత్నకు మరలుదురు, అషూష్రు దేశములో వారు 

అపవితర్మైన వాటిని తిందురు, యెహోవా దేశములో వారు నివసింపకూడదు. 

మతత్యి 15:11 => నోటపడునది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదు గాని నోటనుండి వచుచ్నదియే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:7 => కాగా వారు మనము రొటెట్లు తేనందున గదా (యీ మాట చెపెప్నని) తమలో 

తాము ఆలోచించుకొనుచుండిరి. 

మారుక్ 7:2 => ఆయన శిషుయ్లలో కొందరు అపవితర్మైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో 

భోజనము చేయుట చూచిరి. 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  

రోమీయులకు 14:14 => సహజముగా ఏదియు నిషిదధ్ము కాదని నేను పర్భువైన యేసునందు ఎరిగి 

రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. అయితే ఏదైనను నిషిదధ్మని యెంచుకొనువానికి అది నిషిదధ్మే. 
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హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 

వచనము 18 

పేతురు అను మారుపేరు గల సీమోను ఇకక్డ దిగియునాన్డా? అని అడిగిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 

మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:9 => రెండవమారు ఆ శబద్ము ఆకాశము నుండి దేవుడు పవితర్ము 

చేసినవి నీవు నిషిదధ్మైనవిగా ఎంచవదద్ని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:9 => వారి హృదయములను విశావ్సమువలన పవితర్ పరచి మనకును 

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:29 => ఈ అవశయ్మైన వాటికంటె ఎకుక్వైన యే భారమును మీమీద 

మోపకూడదని, పరిశుదాధ్తమ్కును మాకును తోచెను. వీటికి దూరముగా ఉండుటకు జాగర్తత్పడితిరా 

అది మీకు మేలు. మీకు కేష్మము కలుగును గాక. 

మతత్యి 15:11 => నోటపడునది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదు గాని నోటనుండి వచుచ్నదియే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునని వారితో చెపెప్ను. 

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 
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పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

పర్కటన 14:16 => మేఘముమీద ఆసీనుడై యునన్వాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి 

పైరు కోయబడెను. 

పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 

పర్కటన 14:20 => ఆ దార్క్షలతొటిట్ పటట్ణమునకు వెలుపట తొర్కక్బడెను; నూరు కోసుల దూరము 

గుఱఱ్ముల కళెళ్ము మటుట్కు దార్క్షల తొటిట్లోనుండి రకత్ము పర్వహించెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:25 => మనసాస్కిష్ నిమితత్ము ఏ విచారణయు చేయక కటికవాని అంగడిలో 

అముమ్నదేదో దానిని తినవచుచ్ను. 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

1 తిమోతి 4 : 5 = > ఏలయనగా అది దేవుని వాకయ్మువలనను పార్రథ్ నవలనను 

పవితర్పరచబడుచునన్ది. 
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తీతుకు 1:15 => పవితుర్లకు అనిన్యు పవితర్ములే గాని అపవితుర్లకును అవిశావ్సులకును ఏదియు 

పవితర్మైనది కాదు; వారి మనసుస్ను వారి మనసాస్కిష్యు అపవితర్పరచబడి యునన్వి. 

హెబీర్యులకు 9:9 => ఆ గుడారము పర్సుత్తకాలమునకు ఉపమానముగా ఉనన్ది. ఈ 

ఉపమానారథ్మునుబటిట్ మనసాస్కిష్ విషయములో ఆరాధకునికి సంపూరణ్సిదిధ్ కలుగజేయలేని 

అరప్ణలును బలులును అరిప్ంపబడుచునన్వి. 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

లేవీయకాండము 7:19 => అపవితర్మైన దేనికైనను తగిలిన మాంసమును తినకూడదు; అగిన్తో 

దానిని కాలిచ్వేయవలెను; మాంసము విషయమైతే పవితుర్లందరు మాంసమును తినవచుచ్ను గాని 

యెహోషువ 22:19 => మీ సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ముగా నుండినయెడల యెహోవా 

మందిరముండు యెహోవా సావ్ధీనదేశమునకు మీరు వచిచ్ మా మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన 

దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, 

మా మీద తిరుగబడకుడి, 

జెకరాయ్ 14:20 => ఆ దినమున గుఱఱ్ముల యొకక్ కళె ల్ములమీద యెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను 

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

మారుక్ 7:2 => ఆయన శిషుయ్లలో కొందరు అపవితర్మైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో 

భోజనము చేయుట చూచిరి. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

రోమీయులకు 14:14 => సహజముగా ఏదియు నిషిదధ్ము కాదని నేను పర్భువైన యేసునందు ఎరిగి 

రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. అయితే ఏదైనను నిషిదధ్మని యెంచుకొనువానికి అది నిషిదధ్మే. 

రోమీయులకు 14:20 => భోజనము నిమితత్ము దేవుని పనిని పాడుచేయకుడి; సమసత్ పదారథ్ములు 

పవితర్ములే గాని అనుమానముతో తినువానికి అది దోషము. 
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వచనము 19 

పేతురు ఆ దరశ్నమునుగూరిచ్ యోచించుచుండగా ఆతమ్ ఇదిగో ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నినున్ 

వెదకుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 13:1 => ఈ మూడవసారి నేను మీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల నోట పర్తి మాటయు సిథ్రపరచబడవలెను. 

లేవీయకాండము 7:19 => అపవితర్మైన దేనికైనను తగిలిన మాంసమును తినకూడదు; అగిన్తో 

దానిని కాలిచ్వేయవలెను; మాంసము విషయమైతే పవితుర్లందరు మాంసమును తినవచుచ్ను గాని 

యెహెజేక్లు 11:24 => తరువాత ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్, నేను దైవాతమ్వశుడను కాగా, దరశ్నములో 

నైనటుట్ కలీద్యులదేశమునందు చెరలో ఉనన్వారియొదద్కు ననున్ దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన 

దరశ్నము కనబడకుండ పైకెకెక్ను. 

మారుక్ 9:8 => వెంటనే వారు చుటుట్ చూచినపుప్డు, తమయొదద్నునన్ యేసు తపప్ మరి ఎవరును 

వారికి కనబడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

వచనము 20 

నీవు లేచి కిర్ందికి దిగి, సందేహింపక వారితో కూడ వెళుల్ము; నేను వారిని పంపియునాన్నని అతనితో 

చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:19 => పేతురు ఆ దరశ్నమునుగూరిచ్ యోచించుచుండగా ఆతమ్ ఇదిగో 

ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నినున్ వెదకుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:12 => అందరు విభార్ంతినొంది యెటుతోచక యిదేమగునో అని ఒకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:20 => ఆ యేసు బర్దికియునాన్డని పౌలు చెపెప్ను. నేనటిట్ వాదముల 

విషయమై యేలాగున విచారింపవలెనో యేమియు తోచక, యెరూషలేమునకు వెళి ల్ అకక్డ వీటినిగూరిచ్ 

విమరిశ్ంపబడుటకు అతని కిషట్మవునేమో అని అడిగితిని. 

యోహాను 13:12 => వారి పాదములు కడిగి తన పైవసత్రము వేసికొనిన తరువాత, ఆయన మరల 

కూరుచ్ండి నేను మీకు చేసిన పని మీకు తెలిసినదా? 

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళి ల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:8 => వారికి ఈ సంగతులనిన్యు వివరించి వారిని యొపేప్కు పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదె ద్మీది 

కెకెక్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10 => అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు 

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:12 => అందులో భూమియందుండు సకల విధములైన చతుషాప్ద 

జంతువులును, పార్కు పురుగులును, ఆకాశపకుష్లును ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:13 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక 

శబద్మతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:16 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను. వెంటనే ఆ పాతర్ ఆకాశమున 

కెతత్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:18 => పేతురు అను మారుపేరు గల సీమోను ఇకక్డ దిగియునాన్డా? 

అని అడిగిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:43 => పేతురు యొపేప్లో సీమోనను ఒక చరమ్కారునియొదద్ 

బహుదినములు నివసించెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

Page  of 1501 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 

యిరిమ్యా 32:8 => కావున నా తండిర్ తోడబుటిట్నవాని కుమారుడైన హనమేలు యెహోవా 

మాటచొపుప్న చెరసాల పార్కారములోనునన్ నాయొదద్కు వచిచ్ బెనాయ్మీను దేశమందలి 

అనాతోతులోనునన్ నా భూమిని దయచేసి కొనుము, దానికి వారసుడవు నీవే, దాని విమోచనము 

నీవలననే జరుగవలెను, దాని కొనుకొక్నుమని నాతో అనగా, అది యెహోవా వాకుక్ అని నేను 

తెలిసికొని 

మారుక్ 14:22 => వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొటెట్ను పటుట్కొని, ఆశీరవ్దించి 

విరిచి, వారికిచిచ్ మీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను. 

లూకా 1:29 => ఆమె ఆ మాటకు బహుగా తొందరపడి ఈ శుభవచనమేమిటో అని 

ఆలోచించుకొనుచుండగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:11 => వెంటనే కైసరయనుండి నాయొదద్కు పంపబడిన ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లు మేమునన్ యింటియొదద్ నిలిచియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:9 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్ దూత వెంబడి వెళి ల్, దూతవలన జరిగినది 

నిజముగా జరిగెనని గర్హింపక, తనకు దరశ్నము కలిగెనని తలంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:20 => కొనిన్ కొర్తత్సంగతులు మా చెవులకు వినిపించుచునాన్వు గనుక 

వీటి భావమేమో మేము తెలిసికొనగోరుచునాన్మని చెపిప్రి. 

వచనము 21 

పేతురు ఆ మనుషుయ్ల యొదద్కు దిగివచిచ్ ఇదిగో మీరు వెదకువాడను నేనే; మీరు వచిచ్న కారణమేమని 

అడిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:5 => ఇపుప్డు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి, పేతురు అను మారు 

పేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:6 => అతడు సముదర్పు దరినునన్ సీమోనను ఒక చరమ్కారుని యింట 

దిగియునాన్డని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:11 => వెంటనే కైసరయనుండి నాయొదద్కు పంపబడిన ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లు మేమునన్ యింటియొదద్ నిలిచియుండిరి. 

వచనము 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 8:29 => అపుప్డు ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో నీవు ఆ రథము దగగ్రకుపోయి దానిని 

కలిసికొనుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:7 => యేసు యొకక్ ఆతమ్ వారిని వెళల్నియయ్లేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:4 => మేమకక్డనునన్ శిషుయ్లను కనుగొని యేడు దినములకక్డ 

ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలుపెటట్వదద్ని ఆతమ్ దావ్రా పౌలుతో చెపిప్రి. 

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 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

1 రాజులు 14:5 => అంతట యెహోవా అహీయాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా యరొబాము కుమారుడు 

కాయిలాగా ఉనాన్డు గనుక అతనిగూరిచ్ నీచేత విచారించుటకై యరొబాము భారయ్ వచుచ్చునన్ది ఆమె 

మారువేషము వేసికొని మరియొకతె యైనటుట్గా వచుచ్చునన్ది గనుక నేను నీకు సెలవిచుచ్నటుట్ నీవు 

ఆమెతో చెపప్వలెను. 

మారుక్ 9:24 => వెంటనే ఆ చినన్వాని తండిర్ నముమ్చునాన్ను, నాకు అపనమమ్కముండకుండ 

సహాయము చేయుమని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

లూకా 2:27 => అంతట ధరమ్శాసత్ర పదధ్తి చొపుప్న ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తలిదండుర్లు 

శిశువైన యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్నపుప్డు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:29 => కాబటిట్ ననున్ పిలిచినపుప్డు అడడ్మేమియు చెపప్క వచిచ్తిని 

గనుక, ఎందునిమితత్ము ననున్ పిలువనంపితిరో దానినిగూరిచ్ అడుగుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

వచనము 23 

మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో 

కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:26 => పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళి ల్, యెరూషలేమునుండి 

గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళి ల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:4 => కాబటిట్ వీరు పరిశుదాధ్తమ్చేత పంపబడినవారై సెలూకయకు వచిచ్ 

అకక్డనుండి ఓడయెకిక్ కుపర్కు వెళి ల్రి. 

యెషయా 48:16 => ఆదినుండి నేను రహసయ్ముగా మాటలాడినవాడను కాను అది పుటిట్నకాలము 

మొదలుకొని నేను అకక్డ నునన్వాడను ఇపుప్డు పర్భువగు యెహోవాయు ఆయన ఆతమ్యు ననున్ 

పంపెను  
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జెకరాయ్ 2:9 => నేను నాచేతిని వారిమీద ఆడించగా వారు తమ దాసులకు దోపుడు సొమమ్గుదురు; 

అపుప్డు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ననున్ పంపియునాన్డని మీరు తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 2:10 => సీయోను నివాసులారా, నేను వచిచ్ మీమధయ్ను నివాసముచేతును; 

సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

నిరగ్మకాండము 4:27 => మరియు యెహోవా మోషేను ఎదురొక్నుటకు అరణయ్ములోనికి వెళుల్మని 

అహరోనుతో చెపప్గా అతడు వెళి ల్ దేవుని పరవ్తమందు అతని కలిసికొని అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

1 రాజులు 14:5 => అంతట యెహోవా అహీయాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా యరొబాము కుమారుడు 

కాయిలాగా ఉనాన్డు గనుక అతనిగూరిచ్ నీచేత విచారించుటకై యరొబాము భారయ్ వచుచ్చునన్ది ఆమె 

మారువేషము వేసికొని మరియొకతె యైనటుట్గా వచుచ్చునన్ది గనుక నేను నీకు సెలవిచుచ్నటుట్ నీవు 

ఆమెతో చెపప్వలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:29 => కాబటిట్ ననున్ పిలిచినపుప్డు అడడ్మేమియు చెపప్క వచిచ్తిని 

గనుక, ఎందునిమితత్ము ననున్ పిలువనంపితిరో దానినిగూరిచ్ అడుగుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

వచనము 24 
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మరునాడు వారు కైసరయలో పర్వేశించిరి. అపుప్డు కొరేన్లి తన బంధువులను ముఖయ్ సేన్హితులను 

పిలిపించి వారికొరకు కనిపెటుట్కొని యుండెను. 

యోహాను 1:38 => యేసు వెనుకకు తిరిగి, వారు తనున్ వెంబడించుట చూచి మీరేమి 

వెదకుచునాన్రని వారినడుగగా వారు రబీబ్, నీవు ఎకక్డ కాపురమునాన్వని ఆయనను అడిగిరి. రబిబ్ 

యను మాటకు బోధకుడని అరథ్ము.  

యోహాను 1:39 => వచిచ్ చూడుడని ఆయన వారితో చెపప్గా వారు వెళి ల్, ఆయన కాపురమునన్ 

సథ్లము చూచి, ఆ దినము ఆయనయొదద్ బసచేసిరి. అపుప్డు పగలు రమారమి నాలుగు గంటల వేళ 

ఆయెను. 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళి ల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

యోహాను 18:5 => వారు నజరేయుడైన యేసునని ఆయనకు ఉతత్రమియయ్గా యేసు ఆయనను నేనే 

అని వారితో చెపెప్ను; ఆయనను అపప్గించిన యూదాయు వారియొదద్ నిలుచుండెను. 

యోహాను 18:6 => ఆయన నేనే ఆయననని వారితో చెపప్గా వారు వెనుకకు తగిగ్ నేలమీదపడిరి. 

యోహాను 18:7 => మరల ఆయన మీరు ఎవనిని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. అందుకు వారు 

నజరేయుడైన యేసునని చెపప్గా 

యోహాను 18:8 => యేసు వారితో నేనే ఆయనని మీతో చెపిప్తిని గనుక మీరు ననున్ 

వెదకుచునన్యెడల వీరిని పోనియుయ్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:29 => కాబటిట్ ననున్ పిలిచినపుప్డు అడడ్మేమియు చెపప్క వచిచ్తిని 

గనుక, ఎందునిమితత్ము ననున్ పిలువనంపితిరో దానినిగూరిచ్ అడుగుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:51 => యేసు నేను నీకేమి చేయగోరుచునాన్వని వానినడుగగా, ఆ గుర్డిడ్వాడు బోధకుడా, 

నాకు దృషిట్ కలుగజేయుమని ఆయనతో అనెను. 

వచనము 25 

పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:5 => ఇపుప్డు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి, పేతురు అను మారు 

పేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడడ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 

మతత్యి 1:19 => ఆమె భరత్యైన యోసేపు నీతిమంతుడైయుండి ఆమెను అవమానపరచనొలల్క 

రహసయ్ముగా ఆమెను విడనాడ ఉదేద్శించెను. 
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మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

లూకా 2:25 => యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 

లూకా 23:50 => అరిమతయియ అను యూదుల పటట్ణపు సభుయ్డైన యోసేపు అను ఒకడుండెను. 

రోమీయులకు 1:17 => ఎందుకనిన నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించునని వార్యబడిన 

పర్కారము విశావ్సమూలముగా అంతకంతకు విశావ్సము కలుగునటుల్ దేవుని నీతి దానియందు 

బయలుపరచబడుచునన్ది.  

హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:12 => అంతట ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న భకిత్పరుడును, అకక్డ 

కాపురమునన్ యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నిలిచి 

లూకా 7:4 => వారు యేసునొదద్కు వచిచ్ నీవలన ఈ మేలు పొందుటకు అతడు యోగుయ్డు; 

లూకా 7:5 => అతడు మన జనులను పేర్మించి మనకు సమాజమందిరము తానే కటిట్ంచెనని 

ఆయనతో చెపిప్ మికిక్లి బతిమాలుకొనిరి. 
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1 తిమోతి 3:7 => మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండునటుల్ సంఘమునకు 

వెలుపటివారిచేత మంచి సాక్షయ్ము పొందినవాడై యుండవలెను. 

హెబీర్యులకు 11:2 => దానినిబటిట్యే పెదద్లు సాక్షయ్ము పొందిరి. 

3 యోహాను 1:12 => దేమేతిర్యు అందరివలనను సతయ్మువలనను మంచి సాక్షయ్ము 

పొందినవాడు, మేము కూడ అతనికి సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము; మా సాక్షయ్ము సతయ్మైనదని 

నీవెరుగుదువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:6 => అతడు సముదర్పు దరినునన్ సీమోనను ఒక చరమ్కారుని యింట 

దిగియునాన్డని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 

యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 6:63 => ఆతమ్యే జీవింపచేయుచునన్ది; శరీరము కేవలము నిష పర్యోజనము. నేను 

మీతో చెపిప్యునన్ మాటలు ఆతమ్యు జీవమునైయునన్వి గాని 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

యోహాను 13:20 => నేనెవని పంపుదునో వాని చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనువాడగును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనువాడగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 
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యోహాను 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 

యోహాను 17:20 => మరియు నీవు ననున్ పంపితివని లోకము నముమ్నటుల్, తండీర్, నాయందు 

నీవును నీయందు నేనును ఉనన్లాగున, 

రోమీయులకు 10:17 => కాగా వినుటవలన విశావ్సము కలుగును; వినుట కీర్సుత్ను గూరిచ్న 

మాటవలన కలుగును. 

రోమీయులకు 10:18 => అయినను నేను చెపుప్నదేమనగా, వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?వారి 

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

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. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:42 => నేను నేడు ఆ బావియొదద్కు వచిచ్ అబార్హామను నా యజమానుని 

దేవుడవైన యెహోవా, నా పర్యాణమును నీవు సఫలము చేసినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:13 => మనము దాని విని గైకొనునటుల్, ఎవడు సముదర్ము దాటి 

మనయొదద్కు దాని తెచుచ్ను అని నీవనుకొననేల? అది సముదర్పు అదద్రి మించునది కాదు. 

కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 
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కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

సామెతలు 14:2 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు 

కుటిలచితుత్డు ఆయనను తిరసక్రించువాడు, 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:26 => పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళి ల్, యెరూషలేమునుండి 

గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:13 => అపుప్డతడు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి పేతురు అను 

మారుపేరు గల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:7 => అకక్డనుండి వెళి ల్, దేవునియందు భకిత్గల తీతియు యూసుత్ అను 

ఒకని యింటికి వచెచ్ను. అతని యిలుల్ సమాజమందిరమును ఆనుకొనియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

1 తిమోతి 2:2 => రాజుల కొరకును అధికారులందరి కొరకును విజాఞ్పనములును పార్రథ్నలును 

యాచనలును కృతజఞ్తాసుత్తులును చేయవలెనని హెచచ్రించుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

1 తిమోతి 5:25 => అటువలె మంచి కారయ్ములు తేటగా బయలుపడుచునన్వి, బయలుపడనివి 

దాచబడనేరవు. 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

వచనము 26 

అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

ఆదికాండము 19:2 => నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 

ఆదికాండము 24:31 => లాబాను యెహోవావలన ఆశీరవ్దింపబడినవాడా, లోపలికి రముమ్; నీవు 

బయట నిలువనేల? ఇలుల్ను ఒంటెలకు సథ్లమును నేను సిదధ్ము చేయించితిననెను. 
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ఆదికాండము 24:32 => ఆ మనుషుయ్డు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు లాబాను ఒంటెల గంతలు విపిప్ 

ఒంటెలకు గడిడ్యు మేతయు కాళుల్ కడుగుకొనుటకు అతనికిని అతనితో కూడ నునన్వారికిని నీళుల్ ఇచిచ్ 

నాయ్యాధిపతులు 19:19 => అయితే మా గాడిదలకు గడిడ్ మొదలైన మేతయు నాకును నా 

పనికతెత్కును నీ దాసులతోకూడ నునన్ నా నౌకరులకును ఆహారమును దార్కాష్రసమును ఉనన్వి, 

ఏదియు తకుక్వలేదని అతనితో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 19:20 => ఆ ముసలివాడు నీకు కేష్మమగును గాక, నీకేవైన తకుక్వైనయెడల 

వాటిభారము నామీద ఉంచుము. 

నాయ్యాధిపతులు 19:21 => మెటుట్కు వీధిలో రాతిర్ గడపకూడదని చెపిప్, తన యింట అతని 

చేరుచ్కొని వారి గాడిదలకొరకు మేత సిదధ్పరచెను. అపుప్డు వారు కాళుల్ కడుగుకొని అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:29 => కాబటిట్ ననున్ పిలిచినపుప్డు అడడ్మేమియు చెపప్క వచిచ్తిని 

గనుక, ఎందునిమితత్ము ననున్ పిలువనంపితిరో దానినిగూరిచ్ అడుగుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45 => సునన్తి పొందినవారిలో పేతురుతో కూడ వచిచ్న 

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:38 => లుదద్ యొపేప్కు దగగ్రగా ఉండుటచేత పేతురు అకక్డ ఉనాన్డని 

శిషుయ్లు విని, అతడు తడవుచేయక తమయొదద్కు రావలెనని వేడుకొనుటకు ఇదద్రు మనుషుయ్లను 

అతని యొదద్కు పంపిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:42 => ఇది యొపేప్యందంతట తెలిసినపుప్డు అనేకులు పర్భువునందు 

విశావ్సముంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:3 => నీవు సునన్తి పొందనివారియొదద్కు పోయి వారితోకూడ భోజనము 

చేసితివని అతనితో వాదము పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:2 => పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును 

కలిగినపుప్డు , ఈ అంశము విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును 

యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 7:14 => అవిశావ్సియైన భరత్ భారయ్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును; 

అవిశావ్సురాలైన భారయ్ విశావ్సియైన భరత్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును. లేనియెడల మీ పిలల్లు 

అపవితుర్లైయుందురు, ఇపుప్డైతే వారు పవితుర్లు 

వచనము 27 

అతనితో మాటలాడుచు లోపలికి వచిచ్, అనేకులు కూడియుండుట చూచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదె ద్మీది 

కెకెక్ను.  

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.  

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 

జెకరాయ్ 3:10 => ఆ దినమున దార్క్షచెటల్ కిర్ందను అంజూరపుచెటల్ కిర్ందను కూరుచ్ండుటకు 

మీరందరు ఒకరినొకరు పిలుచుకొని పోవుదురు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 
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మతత్యి 9:9 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చు సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్ండియునన్ మతత్యి అను 

ఒక మనుషుయ్ని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 9:10 => ఇంటిలో భోజనమునకు యేసు కూరుచ్ండియుండగా ఇదిగో సుంకరులును 

పాపులును అనేకులు వచిచ్ ఆయనయొదద్ను ఆయన శిషుయ్లయొదద్ను కూరుచ్ండిరి. 

మారుక్ 5:19 => ఆయన వానికి సెలవియయ్క నీవు నీ యింటివారియొదద్కు వెళి ల్, పర్భువు నీయందు 

కనికరపడి, నీకు చేసిన కారయ్ములనిన్టిని వారికి తెలియజెపుప్మనెను. 

మారుక్ 5:20 => వాడు వెళి ల్, యేసు తనకు చేసినవనిన్యు దెకపొలిలో పర్కటింప నారంభింపగా 

అందరు ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 5:29 => ఆ లేవి, తన యింట ఆయనకు గొపప్ విందు చేసెను. సుంకరులును ఇతరులు 

అనేకులును వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్ండిరి. 

యోహాను 1:41 => ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెసీస్యను 

కనుగొంటిమని అతనితో చెపిప్ 

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 1:43 => మరునాడు ఆయన గలిలయకు వెళల్గోరి ఫిలిపుప్ను కనుగొని ననున్ 

వెంబడించుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:44 => ఫిలిపుప్ బేతస్యిదావాడు, అనగా అందెర్య పేతురు అనువారి పటట్ణపు 

కాపురసుథ్డు. 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:46 => అందుకు నతనయేలు నజరేతులోనుండి మంచిదేదైన రాగలదా అని అతని 

నడుగగా వచిచ్ చూడుమని ఫిలిపుప్ అతనితో అనెను. 
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యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

యోహాను 1:48 => ననున్ నీవు ఏలాగు ఎరుగుదువని నతనయేలు ఆయనను అడుగగా యేసు 

ఫిలిపుప్ నినున్ పిలువకమునుపే, నీవు ఆ అంజూరపు చెటుట్కిర్ంద ఉనన్పుప్డే నినున్ చూచితినని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 4:28 => ఆ సతరీ తన కుండ విడిచిపెటిట్ ఊరిలోనికి వెళి ల్ 

యోహాను 4:29 => మీరు వచిచ్, నేను చేసినవనిన్యు నాతో చెపిప్న మనుషుయ్ని చూడుడి; ఈయన 

కీర్సుత్కాడా అని ఆ ఊరివారితో చెపప్గా 

యోహాను 1:1 => ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవునియొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము 

దేవుడైయుండెను. 

యోహాను 1:2 => ఆయన ఆదియందు దేవునియొదద్ ఉండెను. సమసత్మును ఆయన మూలముగా 

కలిగెను, 

యోహాను 1:3 => కలిగియునన్దేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:27 => అతనితో మాటలాడుచు లోపలికి వచిచ్, అనేకులు 

కూడియుండుట చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:16 => మరియు కైసరయనుండి కొందరు శిషుయ్లు, మొదటనుండి 

శిషుయ్డుగా ఉండిన కుపీర్యుడైన మాన్సోను ఇంట మేము దిగవలెనను ఉదేద్శముతో అతనిని 

వెంటబెటుట్కొని మాతో కూడ వచిచ్రి. 

వచనము 28 

అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను 

యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను 

అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు చూపించియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:11 => జనసమూహములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ 

భాషలో --దేవతలు మనుషయ్రూపము తాలిచ్ మనయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్రని కేకలువేసి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:12 => బరన్బాకు దుయ్పతి అనియు, పౌలు ముఖయ్పర్సంగి యైనందున 

అతనికి హెరేమ్ అనియు పేరుపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:13 => పటట్ణమునకు ఎదురుగా ఉనన్ దుయ్పతి యొకక్ పూజారి యెడల్ను 

పూదండలను దావ్రముల యొదద్కు తీసికొనివచిచ్ సమూహముతో కలిసి, బలి అరిప్ంపవలెనని 

యుండెను. 

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

దానియేలు 2:46 => అంతట రాజగు నెబుకదెన్జరు దానియేలునకు సాషాఠ్ంగ నమసాక్రము చేసి 

అతని పూజించి, నైవేదయ్ ధూపములు అతనికి సమరిప్ంప ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 
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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 

పర్కటన 22:8 => యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినినవాడను చూచినవాడను; నేను విని 

చూచినపుప్డు వాటిని నాకు చూపుచునన్ దూత పాదముల యెదుట నమసాక్రము చేయుటకు 

సాగిలపడగా, 

పర్కటన 22:9 => అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ 

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:52 => అబార్హాము సేవకుడు వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

2 రాజులు 5:21 => నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి 

పరుగున వచుచ్చునన్ వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదురొక్ని కేష్మమా అని 

అడిగెను. అతడు కేష్మమే అని చెపిప్ 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

యెషయా 45:14 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఐగుపీత్యుల కషాట్రిజ్తమును కూషు 

వరత్క లాభమును నీకు దొరుకును దీరఘ్దేహులైన సెబాయీయులును నీయొదద్కు వచిచ్ నీవారగుదురు 

వారు నీవెంట వచెచ్దరు సంకెళుల్ కటుట్కొని వచిచ్ నీ యెదుట సాగిలపడుదురు నిశచ్యముగా నీ మధయ్ 

దేవుడునాన్డు మరి ఏ దేవుడును లేడు ఆయన తపప్ ఏ దేవుడును లేడు అని చెపుప్చు నీకు వినన్పము 

చేసెదరు.  
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మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

మతత్యి 9:18 => ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు 

మొర్కిక్ నా కుమారెత్ యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె 

బర్దుకుననెను. 

మతత్యి 10:7 => వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 

మతత్యి 17:14 => వారు జనసమూహము నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఒకడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళి ల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

మారుక్ 5:22 => ఆయన సముదర్తీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధికారులలో యాయీరను 

నొకడు వచిచ్, ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి 

మారుక్ 7:25 => అపవితార్తమ్ పటిట్న చినన్కుమారెత్ గల యొక సతరీ ఆయననుగూరిచ్ విని, వెంటనే వచిచ్ 

ఆయన పాదములమీద పడెను. 

మారుక్ 14:35 => కొంతదూరము సాగిపోయి నేలమీద పడి, సాధయ్మైతే ఆ గడియ తనయొదద్నుండి 

తొలగిపోవలెనని పార్రిథ్ంచుచు 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

యోహాను 11:20 => మారత్ యేసు వచుచ్చునాన్డని విని ఆయనను ఎదురొక్న వెళె ల్నుగాని మరియ 

యింటిలో కూరుచ్ండియుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:13 => పటట్ణమునకు ఎదురుగా ఉనన్ దుయ్పతి యొకక్ పూజారి యెడల్ను 

పూదండలను దావ్రముల యొదద్కు తీసికొనివచిచ్ సమూహముతో కలిసి, బలి అరిప్ంపవలెనని 

యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:15 => అకక్డనుండి సహోదరులు మా సంగతి విని అపీప్యా సంతపేట 

వరకును తిర్సతర్ములవరకును మముమ్ను ఎదురొక్నుటకు వచిచ్రి. పౌలు వారిని చూచి దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

వచనము 29 

కాబటిట్ ననున్ పిలిచినపుప్డు అడడ్మేమియు చెపప్క వచిచ్తిని గనుక, ఎందునిమితత్ము ననున్ 

పిలువనంపితిరో దానినిగూరిచ్ అడుగుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:14 => అపొసత్లులైన బరన్బాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ 

వసత్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 
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యెషయా 42:8 => యెహోవాను నేనే; ఇదే నా నామము మరి ఎవనికిని నా మహిమను 

నేనిచుచ్వాడను కాను నాకు రావలసిన సోత్తర్మును విగర్హములకు చెందనియయ్ను. 

యెషయా 48:13 => నా హసత్ము భూమి పునాదివేసెను నా కుడిచెయియ్ ఆకాశవైశాలయ్ములను 

వాయ్పింపజేసెను నేను వాటిని పిలువగా ఒకటి తపప్కుండ అవనిన్యు నిలుచును.  

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

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. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

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 

పర్కటన 22:9 => అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ 

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 24:52 => అబార్హాము సేవకుడు వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 
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యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

2 రాజులు 5:21 => నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి 

పరుగున వచుచ్చునన్ వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదురొక్ని కేష్మమా అని 

అడిగెను. అతడు కేష్మమే అని చెపిప్ 

యోబు 33:5 => నీచేతనైనయెడల నాకుతత్రమిముమ్ నా యెదుట నీ వాదము సిదధ్పరచుకొనుము 

వాయ్జెయ్మాడుము. 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

యెషయా 45:14 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఐగుపీత్యుల కషాట్రిజ్తమును కూషు 

వరత్క లాభమును నీకు దొరుకును దీరఘ్దేహులైన సెబాయీయులును నీయొదద్కు వచిచ్ నీవారగుదురు 

వారు నీవెంట వచెచ్దరు సంకెళుల్ కటుట్కొని వచిచ్ నీ యెదుట సాగిలపడుదురు నిశచ్యముగా నీ మధయ్ 

దేవుడునాన్డు మరి ఏ దేవుడును లేడు ఆయన తపప్ ఏ దేవుడును లేడు అని చెపుప్చు నీకు వినన్పము 

చేసెదరు.  

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

మతత్యి 9:18 => ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు 

మొర్కిక్ నా కుమారెత్ యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె 

బర్దుకుననెను. 

మతత్యి 17:14 => వారు జనసమూహము నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఒకడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని 

మారుక్ 5:22 => ఆయన సముదర్తీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధికారులలో యాయీరను 

నొకడు వచిచ్, ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి 
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మారుక్ 7:25 => అపవితార్తమ్ పటిట్న చినన్కుమారెత్ గల యొక సతరీ ఆయననుగూరిచ్ విని, వెంటనే వచిచ్ 

ఆయన పాదములమీద పడెను. 

మారుక్ 14:35 => కొంతదూరము సాగిపోయి నేలమీద పడి, సాధయ్మైతే ఆ గడియ తనయొదద్నుండి 

తొలగిపోవలెనని పార్రిథ్ంచుచు 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

వచనము 30 

అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను 

ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:24 => మరునాడు వారు కైసరయలో పర్వేశించిరి. అపుప్డు కొరేన్లి తన 

బంధువులను ముఖయ్ సేన్హితులను పిలిపించి వారికొరకు కనిపెటుట్కొని యుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

యోహాను 4:35 => ఇంక నాలుగు నెలలైన తరువాత కోతకాలము వచుచ్నని మీరు చెపుప్దురు గదా. 

ఇదిగో మీ కనున్లెతిత్ పొలములను చూడుడి; అవి ఇపుప్డే తెలల్బారి కోతకు వచిచ్యునన్వని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:9 => కారాయ్నుకూలమైన మంచి సమయము నాకు పార్పిత్ంచియునన్ది; 

మరియు ఎదిరించువారు అనేకులునాన్రు గనుక పెంతెకొసుత్ వరకు ఎఫెసులో నిలిచియుందును.  

2 కొరిందీయులకు 2:12 => కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుటకు నేను తోర్యకు వచిచ్నపుప్డు, 

పర్భువునందు నాకు మంచి సమయము పార్పిత్ంచియుండగా సహోదరుడైన తీతు నాకు కనబడనందున 

కొలొసస్యులకు 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  

యెహోషువ 2:18 => నీవు మముమ్ను దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎఱఱ్ని దారమును కటిట్, నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని నీ అనన్దముమ్లను నీ తండిర్ యింటివారినందరిని నీయింట చేరుచ్కొనుము. 

వచనము 31 

కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి 

గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:2 => పేతురు యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు సునన్తి పొందినవారు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:3 => నీవు సునన్తి పొందనివారియొదద్కు పోయి వారితోకూడ భోజనము 

చేసితివని అతనితో వాదము పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

యోహాను 4:9 => ఆ సమరయ సతరీ యూదుడవైన నీవు సమరయ సతరీనైన ననున్ దాహమునకిమమ్ని 

యేలాగు అడుగుచునాన్వని ఆయనతో చెపెప్ను. ఏలయనగా యూదులు సమరయులతో సాంగతయ్ము 

చేయరు. 

యోహాను 4:27 => ఇంతలో ఆయన శిషుయ్లు వచిచ్ ఆయన సతరీతో మాటలాడుట చూచి ఆశచ్రయ్పడిరి 

గాని నీకేమి కావలెనని యైనను, ఈమెతో ఎందుకు మాటలాడుచునాన్వని యైనను ఎవడును 

అడుగలేదు. 

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:9 => రెండవమారు ఆ శబద్ము ఆకాశము నుండి దేవుడు పవితర్ము 

చేసినవి నీవు నిషిదధ్మైనవిగా ఎంచవదద్ని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

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 

యెషయా 65:5 => వారు మా దాపునకు రావదుద్ ఎడముగా ఉండుము నీకంటె మేము 

పరిశుదుధ్లమని చెపుప్దురు; వీరు నా నాసికారంధర్ములకు పొగవలెను దినమంతయు మండుచుండు 

అగిన్వలెను ఉనాన్రు.  

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

లేవీయకాండము 7:19 => అపవితర్మైన దేనికైనను తగిలిన మాంసమును తినకూడదు; అగిన్తో 

దానిని కాలిచ్వేయవలెను; మాంసము విషయమైతే పవితుర్లందరు మాంసమును తినవచుచ్ను గాని 

లేవీయకాండము 11:8 => వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను 

ముటట్కూడదు; అవి మీకు అపవితర్ములు. 

లేవీయకాండము 20:25 => కావున మీరు పవితర్ జంతువులకును అపవితర్ జంతువులకును పవితర్ 

పకుష్లకును అపవితర్ పకుష్లకును విభజన చేయవలెను. అపవితర్మైనదని నేను మీకు వేరుచేసిన యే 
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జంతువువలననేగాని, యే పకిష్వలననేగాని, నేల మీద పార్కు దేనివలననేగాని మిముమ్ను మీరు 

అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 

యెహోషువ 6:23 => వేగులవారైన ఆ మనుషుయ్లు పోయి రాహాబును ఆమె తండిర్ని ఆమె తలిల్ని 

ఆమె సహోదరులను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని వెలుపలికి తోడుకొని వచిచ్రి; ఆమె యింటివారి 

నందరిని వారు వెలుపలికి తోడుకొని ఇశార్యేలీయుల పాళెము వెలుపట వారిని నివసింపజేసిరి. 

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

జెకరాయ్ 14:20 => ఆ దినమున గుఱఱ్ముల యొకక్ కళె ల్ములమీద యెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను 

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

మారుక్ 7:2 => ఆయన శిషుయ్లలో కొందరు అపవితర్మైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో 

భోజనము చేయుట చూచిరి. 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  

రోమీయులకు 14:14 => సహజముగా ఏదియు నిషిదధ్ము కాదని నేను పర్భువైన యేసునందు ఎరిగి 

రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. అయితే ఏదైనను నిషిదధ్మని యెంచుకొనువానికి అది నిషిదధ్మే. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

ఎఫెసీయులకు 2:14 => ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేవ్షమును, 

అనగా విధిరూపకమైన ఆజఞ్లుగల ధరమ్శాసత్రమును తన శరీరమందు కొటిట్వేయుటచేత మధయ్గోడను 

పడగొటిట్, మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. 
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ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

వచనము 32 

పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; అతడు సముదర్పు దరినునన్ చరమ్కారుడైన 

సీమోను ఇంట దిగియునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:19 => పేతురు ఆ దరశ్నమునుగూరిచ్ యోచించుచుండగా ఆతమ్ ఇదిగో 

ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నినున్ వెదకుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:20 => నీవు లేచి కిర్ందికి దిగి, సందేహింపక వారితో కూడ వెళుల్ము; 

నేను వారిని పంపియునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 119:60 => నీ ఆజఞ్లను అనుసరించుటకు నేను జాగుచేయక తవ్రపడితిని. 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:21 => పేతురు ఆ మనుషుయ్ల యొదద్కు దిగివచిచ్ ఇదిగో మీరు 

వెదకువాడను నేనే; మీరు వచిచ్న కారణమేమని అడిగెను. 

మతత్యి 20:32 => యేసు నిలిచి వారిని పిలిచి నేను మీకేమి చేయగోరుచునాన్రని అడుగగా 

యోహాను 1:38 => యేసు వెనుకకు తిరిగి, వారు తనున్ వెంబడించుట చూచి మీరేమి 

వెదకుచునాన్రని వారినడుగగా వారు రబీబ్, నీవు ఎకక్డ కాపురమునాన్వని ఆయనను అడిగిరి. రబిబ్ 

యను మాటకు బోధకుడని అరథ్ము.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళి ల్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:10 => అతనికి ఆ దరశ్నము కలిగినపుప్డు వారికి సువారత్ 

పర్కటించుటకు దేవుడు మముమ్ను పిలిచియునాన్డని మేము నిశచ్యించుకొని వెంటనే మాసిదోనియకు 

బయలుదేరుటకు యతన్ము చేసితివి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 33 

వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై 

యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు 

తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళి ల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:8 => వారికి ఈ సంగతులనిన్యు వివరించి వారిని యొపేప్కు పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదె ద్మీది 

కెకెక్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:24 => మరునాడు వారు కైసరయలో పర్వేశించిరి. అపుప్డు కొరేన్లి తన 

బంధువులను ముఖయ్ సేన్హితులను పిలిపించి వారికొరకు కనిపెటుట్కొని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 
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ఎజార్ 9:4 => చెరపటట్బడినవారి అపరాధమును చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడిన 

వారందరును నాయొదద్కు కూడి వచిచ్రి. నేను విభార్ంతిపడి సాయంతర్పు అరప్ణ వేళవరకు 

కూరుచ్ంటిని. 

ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

నెహెమాయ్ 9:1 => ఈ నెల యిరువది నాలుగవ దినమందు ఇశార్యేలీయులు ఉపవాసముండి 

గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 9:2 => ఇశార్యేలీయులు అనయ్జనులందరిలో నుండి పర్తేయ్కింపబడిన వారై 

నిలువబడి,తమ పాపములను తమ పితరుల పాపములను ఒపుప్కొనిరి. 

నెహెమాయ్ 9:3 => మరియు వారు ఒక జాముసేపు తామునన్ చోటనే నిలువబడి, తమ దేవుడైన 

యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చదువుచు వచిచ్రి, ఒక జాముసేపు తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు 

దేవుడైన యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుచు వచిచ్రి. 

దానియేలు 9:20 => నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన 

యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన 

చేయుచునుంటిని. 

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:10 => ఆయన వెళుల్చుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచుచుండిరి. 

ఇదిగో తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలిచి 

మతత్యి 28:3 => ఆ దూత సవ్రూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వసత్రము హిమమంత తెలల్గా 

ఉండెను. 

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 
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లూకా 24:4 => ఇందునుగూరిచ్ వారికేమియు తోచకయుండగా, పర్కాశమానమైన వసత్రములు 

ధరించిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలువబడిరి. 

ఆదికాండము 24:45 => నేను నా హృదయములో అటుల్ అనుకొనుట చాలింపకముందే రిబాక్ 

భుజముమీద తన కడవను పెటుట్కొనివచిచ్ ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి నీళుల్ చేదుకొని వచెచ్ను; అపుప్డు 

నాకు దాహమిమమ్ని నేనామెను అడుగగా 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

ఎజార్ 8:23 => మేము ఉపవాసముండి ఆ సంగతినిబటిట్ మా దేవుని వేడుకొనగా ఆయన మా 

మనవిని అంగీకరించెను 

ఎజార్ 10:1 => ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 

కీరత్నలు 55:17 => సాయంకాలమున ఉదయమున మధాయ్హన్మున నేను ధాయ్నించుచు 

మొఱఱ్పెటుట్కొందును ఆయన నా పార్రథ్న నాలకించును 

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  
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మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 6:6 => నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళి ల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ 

తండిర్కి పార్రథ్న చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 9:3 => అంతలో ఆయన వసత్రములు పర్కాశమానమైనవియు మిగుల తెలల్నివియు ఆయెను; 

లోకమందు ఏ చాకలియును అంత తెలల్గా చలువచేయలేడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:13 => అపుప్డతడు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి పేతురు అను 

మారుపేరు గల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 
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కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

వచనము 34 

దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

లేవీయకాండము 2:2 => యాజకులగు అహరోను కుమారులయొదద్కు దానిని తేవలెను. 

అందులోనుండి యాజకుడు తన చేరతో చేరెడు నూనెయు చేరెడు గోధుమపిండియు దాని సాంబార్ణి 

అంతయు తీసికొని యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా బలిపీఠముమీద అందులో ఒక 

భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా దహింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 2:9 => అపుప్డు యాజకుడు ఆ నైవేదయ్ములో ఒక భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా తీసి 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 5:12 => అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు 

జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 8:3 => మరియు సువరణ్ ధూపారిత్చేత పటుట్కొనియునన్ వేరొక దూత వచిచ్ బలిపీఠము 

ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉనన్ సువరణ్ బలిపీఠము పైన పరిశుదుధ్లందరి పార్రథ్నలతో 

కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపదర్వయ్ములు ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 8:4 => అపుప్డా ధూపదర్వయ్ముల పొగ పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలతో కలిసి దూతచేతిలోనుండి 

పైకి లేచి దేవుని సనిన్ధిని చేరెను. 

లేవీయకాండము 24:7 => ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా 

యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 

1 రాజులు 9:3 => అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సముఖమందు నీవు చేసిన పార్రథ్న 

వినన్పములను నేను అంగీకరించితిని, నా నామమును అకక్డ సదాకాలము ఉంచుటకు నీవు కటిట్ంచిన 
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యీ మందిరమును పరిశుదధ్పరచియునాన్ను; నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను ఎలల్పుప్డు అకక్డ 

ఉండును. 

2 రాజులు 19:20 => అంతట ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా హిజిక్యాయొదద్కు ఈ వరత్మానము 

పంపెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు 

విషయమందు నీవు నా యెదుట చేసిన పార్రథ్న నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:12 => అపుప్డు యెహోవా రాతిర్యందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై 

యీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను నీ వినన్పము నంగీకరించి యీ సథ్లమును నాకు బలులు అరిప్ంచు 

మందిరముగా కోరుకొంటిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:14 => అపుప్డు మతత్నాయ్కు పుటిట్న యెహీయేలు కుమారుడైన బెనాయాకు 

జననమైన జెకరాయ్ కుమారుడును ఆసాపు సంతతివాడును లేవీయుడునగు యహజీయేలు 

సమాజములో ఉండెను. యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి రాగా అతడీలాగు పర్కటించెను 

నెహెమాయ్ 2:20 => అందుకు నేను ఆకాశమందు నివాసియైన దేవుడు తానే మా యతన్మును 

సఫలము చేయును గనుక ఆయన దాసులమైన మేము కటుట్టకు పూనుకొనుచునాన్ము, 

యెరూషలేమునందు మీకు భాగమైనను సవ్తంతర్మైనను జాఞ్పకసూచనయైనను లేదని 

పర్తుయ్తత్రమిచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 65:2 => పార్రథ్న ఆలకించువాడా, సరవ్శరీరులు నీయొదద్కు వచెచ్దరు 

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 
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దానియేలు 9:20 => నేను ఇంక పలుకుచు పార్రథ్న చేయుచు, పవితర్ పరవ్తము కొరకు నా దేవుడైన 

యెహోవా యెదుట నా పాపమును నా జనము యొకక్ పాపమును ఒపుప్కొనుచు నా దేవుని విజాఞ్పన 

చేయుచునుంటిని. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మారుక్ 9:24 => వెంటనే ఆ చినన్వాని తండిర్ నముమ్చునాన్ను, నాకు అపనమమ్కముండకుండ 

సహాయము చేయుమని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

యోహాను 9:37 => యేసు నీవాయనను చూచుచునాన్వు; నీతో మాటలాడుచునన్వాడు ఆయనే 

అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:2 => పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుషుయ్డు 

మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళుల్వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు 

పర్తిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ ఉంచుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36 => మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; 

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

వచనము 35 

పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:5 => ఇపుప్డు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి, పేతురు అను మారు 

పేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:6 => అతడు సముదర్పు దరినునన్ సీమోనను ఒక చరమ్కారుని యింట 

దిగియునాన్డని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళి ల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:8 => వారికి ఈ సంగతులనిన్యు వివరించి వారిని యొపేప్కు పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:16 => మేము నీకు కావలసిన మార్నులనిన్యు లెబానోనునందు కొటిట్ంచి 

వాటిని నీకొరకు సముదర్ముమీద తెపప్లుగా యొపేప్కు కొనివచెచ్దము, తరువాత నీవు వాటిని 

యెరూషలేమునకు తెపిప్ంచుకొనవచుచ్ను అని వార్సెను. 

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 
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లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:43 => పేతురు యొపేప్లో సీమోనను ఒక చరమ్కారునియొదద్ 

బహుదినములు నివసించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

వచనము 36 

యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి 

ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:12 => అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గీర్సుదేశసుథ్లైన 

సతరీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:25 => కాబటిట్ మేము చావనేల? ఈ గొపప్ అగిన్ మముమ్ను దహించును; 

మేము మన దేవుడైన యెహోవా సవ్రము ఇక వినినయెడల చనిపోదుము. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 5:26 => మావలె సమసత్ శరీరులలో మరి ఎవడు సజీవుడైన దేవుని సవ్రము 

అగిన్మధయ్నుండి పలుకుట విని బర్దికెను? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:27 => నీవే సమీపించి మన దేవుడైన యెహోవా చెపుప్నది యావతుత్ 

వినుము. అపుప్డు మన దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్నది యావతుత్ నీవే మాతో చెపిప్నయెడల మేము 

విని దాని గైకొందుమని చెపిప్తిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:28 => మీరు నాతో మాటలాడినపుప్డు యెహోవా మీ మాటలు వినెను. 

అపుప్డు యెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఈ జనులు నీతో చెపిప్న మాటలు నేను వినియునాన్ను. 

వారు చెపిప్నదంతయు మంచిదే.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29 => వారికిని వారి సంతానమునకును నితయ్మును కేష్మము 

కలుగునటుల్ వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించు మనసుస్ వారికుండిన 

మేలు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 9:10 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి యుండుటయే జాఞ్నమునకు మూలము 

పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న తెలివియే వివేచనకు ఆధారము. 

సామెతలు 18:15 => జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని 

సంపాదించును. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 
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మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడడ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 19:30 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు. 

మారుక్ 10:15 => చినన్బిడడ్ వలె దేవుని రాజయ్ము నంగీకరింపనివాడు అందులో నెంతమాతర్ము 

పర్వేశింపడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱిఱ్వాడు కావలెను. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

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. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:13 => మనము దాని విని గైకొనునటుల్, ఎవడు సముదర్ము దాటి 

మనయొదద్కు దాని తెచుచ్ను అని నీవనుకొననేల? అది సముదర్పు అదద్రి మించునది కాదు. 
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యెహోషువ 2:18 => నీవు మముమ్ను దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎఱఱ్ని దారమును కటిట్, నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని నీ అనన్దముమ్లను నీ తండిర్ యింటివారినందరిని నీయింట చేరుచ్కొనుము. 

యెహోషువ 24:1 => యెహోషువ ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల వారినందరిని షెకెములో పోగుచేసి, 

వారి పెదద్లను వారి పర్ధానులను వారి నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపింపగా వారు వచిచ్ 

దేవుని సనిన్ధిని నిలిచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => కాబటిట్ మీరు ఈ మంచిదేశమును సావ్సథ్య్ముగా అనుభవించి, మీ 

తరువాత మీ సంతతివారికి శాశవ్తసావ్సథ్య్ముగా దానిని అపప్గించునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా 

మీకిచిచ్న యాజఞ్లనిన్యు ఎటిట్వో తెలిసికొని వాటిని గైకొనుడి అని యెహోవా సమాజమునకు చేరిన 

ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగను మన దేవుడు ఆలకించుచుండగను నేను మిముమ్ను హెచచ్రిక 

చేయుచునాన్ను. 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుదిధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 

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.  

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 
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మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 

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. 

లూకా 8:18 => కలిగినవానికి ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి తనకు కలదని అనుకొనునది 

కూడ తీసివేయబడును గనుక మీరేలాగు వినుచునాన్రో చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

లూకా 8:40 => అంతట ఇదిగో సమాజమందిరపు అధికారియైన యాయీరు అను ఒకడు వచిచ్ 

యేసు పాదములమీద పడి 

యోహాను 4:30 => వారు ఊరిలోనుండి బయలుదేరి ఆయనయొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:8 => వారికి ఈ సంగతులనిన్యు వివరించి వారిని యొపేప్కు పంపెను. 

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 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:42 => వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళుల్చుండగా ఈ మాటలను 

మరుసటి విశార్ంతిదినమున తమతో చెపప్వలెనని జనులు వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:32 => అతనికిని అతని ఇంటనునన్ వారికందరికిని దేవుని వాకయ్ము 

బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:10 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నేనేమి చేయవలెనని అడుగగా, పర్భువు 

నీవు లేచి దమసుక్లోనికి వెళుల్ము; అకక్డ నీవు చేయుటకు నియమింపబడినవనిన్యు నీకు 

చెపప్బడునని నాతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 37 

యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ మొదలుకొని యూదయ యందంతట 

పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

మతత్యి 5:2 => అపుప్డాయన నోరు తెరచి యీలాగు బోధింపసాగెను 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

కీరత్నలు 82:1 => దేవుని సమాజములో దేవుడు నిలిచియునాన్డు దైవముల మధయ్ను ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 2:11 => దేవునికి పక్షపాతము లేదు. ధరమ్శాసత్రము లేక పాపము చేసినవారందరు 

ధరమ్శాసత్రము లేకయే నశించెదరు; 
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గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 3:25 => అనాయ్యము చేసినవానికి తాను చేసిన అనాయ్యము కొలది మరల 

లభించును, పక్షపాతముండదు. 

యాకోబు 2:4 => మీ మనసుస్లలో భేదములు పెటుట్కొని మీరు దురాలోచనతో విమరశ్ 

చేసినవారగుదురు కారా? 

యాకోబు 2:9 => మీరు పక్షపాతము గలవారైతే ధరమ్శాసత్రమువలన అపరాధులని తీరచ్బడి పాపము 

చేయువారగుదురు. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 
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2 సమూయేలు 14:14 => మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల 

ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు 

కాకయుండుటకు సాధనములు కలిప్ంచుచునాన్డు. 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

మతత్యి 16:19 => పరలోకరాజయ్ము యొకక్ తాళపుచెవులు నీకిచెచ్దను, నీవు భూలోకమందు దేని 

బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విపుప్దువో అది 

పరలోకమందును విపప్బడునని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 21:3 => ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:7 => అయితే నేను మీతో సతయ్ము చెపుప్చునాన్ను, నేను వెళి ల్పోవుటవలన మీకు 

పర్యోజనకరము; నేను వెళల్నియెడల ఆదరణకరత్ మీయొదద్కు రాడు; నేను వెళిళ్నయెడల ఆయనను 

మీయొదద్కు పంపుదును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 

మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:1 => అనయ్జనులును దేవుని వాకయ్మంగీకరించిరని అపొసత్లులును 

యూదయ యందంతటనునన్ సహోదరులును వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:9 => రెండవమారు ఆ శబద్ము ఆకాశము నుండి దేవుడు పవితర్ము 

చేసినవి నీవు నిషిదధ్మైనవిగా ఎంచవదద్ని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15 => నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట 

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

రోమీయులకు 2:26 => కాబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రపు నీతి విధులను గైకొనినయెడల అతడు 

సునన్తి లేనివాడై యుండియు సునన్తిగలవాడుగా ఎంచబడును గదా? 
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రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 14:3 => తినువాడు తిననివాని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేరుచ్కొనెను. 

1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

వచనము 38 

అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. 

దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) 

పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:9 => వారి హృదయములను విశావ్సమువలన పవితర్ పరచి మనకును 

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

యెషయా 56:4 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరించుచు నాకిషట్మైనవాటిని 

కోరుకొనుచు నా నిబంధన నాధారము చేసికొనుచునన్ షండులనుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 56:5 => నా యింటను నా పార్కారములలోను ఒక భాగమును వారికిచెచ్దను కొడుకులు 

కూతుళుల్ అని యనిపించుకొనుటకంటె శేర్షఠ్మైన పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను కొటిట్వేయబడని నితయ్మైన 

పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను  
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యెషయా 56:6 => విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ ఆచరించుచు నా నిబంధనను ఆధారము 

చేసికొనుచు యెహోవాకు దాసులై యెహోవా నామమును పేర్మించుచు ఆయనకు పరిచరయ్ 

చేయవలెనని ఆయన పక్షమున చేరు అనుయ్లను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమునకు తోడుకొని వచెచ్దను 

యెషయా 56:7 => నా పార్రథ్న మందిరములో వారిని ఆనందింపజేసెదను నా బలిపీఠముమీద 

వారరిప్ంచు దహనబలులును బలులును నాకు అంగీకారములగును నా మందిరము సమసత్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును.  

యెషయా 56:8 => ఇశార్యేలీయులలో వెలివేయబడినవారిని సమకూరుచ్ పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్ ఇదే నేను సమకూరిచ్న ఇశార్యేలు వారికిపైగా ఇతరులను కూరెచ్దను. 

రోమీయులకు 2:13 => ధరమ్శాసత్రము వినువారు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులు కారుగాని 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచువారే నీతిమంతులుగా ఎంచబడుదురు. 

రోమీయులకు 2:25 => నీవు ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచువాడవైతివా, సునన్తి 

పర్యోజనకరమగును గాని ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించువాడవైతివా, నీ సునన్తి సునన్తి కాకపోవును. 

రోమీయులకు 2:26 => కాబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రపు నీతి విధులను గైకొనినయెడల అతడు 

సునన్తి లేనివాడై యుండియు సునన్తిగలవాడుగా ఎంచబడును గదా? 

రోమీయులకు 2:27 => మరియు సవ్భావమునుబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రమును 

నెరవేరిచ్నయెడల అక్షరమును సునన్తియు గలవాడవై ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించు నీకు తీరుప్ 

తీరచ్డా? 

రోమీయులకు 2:28 => బాహయ్మునకు యూదుడైనవాడు యూదుడు కాడు; శరీరమందు బాహయ్మైన 

సునన్తి సునన్తి కాదు. 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 
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రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 

రోమీయులకు 3:30 => దేవుడు ఒకడే గనుక, ఆయన సునన్తి గలవారిని విశావ్సమూలముగాను, 

సునన్తి లేనివారిని విశావ్సముదావ్రాను, నీతిమంతులనుగా తీరుచ్ను. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:14 => ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేవ్షమును, 

అనగా విధిరూపకమైన ఆజఞ్లుగల ధరమ్శాసత్రమును తన శరీరమందు కొటిట్వేయుటచేత మధయ్గోడను 

పడగొటిట్, మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 

ఎఫెసీయులకు 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:18 => ఆయన దావ్రానే మనము ఉభయులము ఒకక్ ఆతమ్యందు తండిర్ సనిన్ధికి 

చేరగలిగి యునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:25 => దేవుని వాకయ్మును, అనగా యుగములలోను తరములలోను 

మరుగుచేయబడియునన్ మరమ్మును సంపూరణ్ముగా పర్కటించుటకు, 
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కొలొసస్యులకు 1:26 => మీ నిమితత్ము నాకు అపప్గింపబడిన దేవుని యేరాప్టు పర్కారము, నేను 

ఆ సంఘమునకు పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 19:9 => యెహోవాయందైన భయము పవితర్మైనది, అది నితయ్ము నిలుచును యెహోవా 

నాయ్యవిధులు సతయ్మైనవి, అవి కేవలము నాయ్యమైనవి. 

కీరత్నలు 85:9 => మన దేశములో మహిమ నివసించునటుల్ ఆయన రక్షణ ఆయనకు 

భయపడువారికి సమీపముగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 
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సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 3:7 => నేను జాఞ్నిని గదా అని నీవనుకొనవదుద్ యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి 

చెడుతనము విడిచిపెటుట్ము 

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

పర్సంగి 12:13 => ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే; దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండి ఆయన కటట్డలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

ఎఫెసీయులకు 5:21 => కీర్సుత్నందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి. 

1 యోహాను 2:29 => ఆయన నీతిమంతుడని మీరెరిగియునన్యెడల నీతిని జరిగించు పర్తివాడును 

ఆయన మూలముగా పుటిట్యునాన్డని యెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

ఆదికాండము 4:6 => యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని 

యునాన్వేమి? 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

హోషేయ 8:13 => నా కరిప్ంపబడిన పశువులను వధించి వాటిని భుజించుదురు; అటిట్ 

బలులయందు యెహోవాకు ఇషట్ము లేదు, తవ్రలో ఆయన వారి దోషమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని 

వారి పాపములనుబటిట్ వారిని శికిష్ంచును; వారు మరల ఐగుపుత్నకు వెళల్వలసి వచెచ్ను. 
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లూకా 1:28 => ఆ దూత లోపలికి వచిచ్ ఆమెను చూచి దయాపార్పుత్రాలా నీకు శుభము; పర్భువు 

నీకు తోడైయునాన్డని చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:5 => విశావ్సమునుబటిట్ హనోకు మరణము చూడకుండునటుల్ కొనిపోబడెను; 

అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇషుట్డైయుండెనని సాక్షయ్ము పొందెను; కాగా దేవుడతని 

కొనిపోయెను గనుక అతడు కనబడలేదు. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 

లేవీయకాండము 25:17 => మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 
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కీరత్నలు 15:2 => యథారథ్మైన పర్వరత్న గలిగి నీతిననుసరించుచు హృదయపూరవ్కముగా నిజము 

పలుకువాడే. 

కీరత్నలు 25:10 => ఆయన చేసిన నిబంధనను ఆయన నియమించిన శాసనములను గైకొనువారి 

విషయములో యెహోవా తోర్వలనిన్యు కృపా సతయ్మయములై యునన్వి  

కీరత్నలు 61:5 => దేవా, నీవు నా మొర్కుక్బడుల నంగీకరించియునాన్వు నీ నామమునందు 

భయభకుత్లుగలవారి సావ్సథ్య్ము నీవు నాకనుగర్హించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 115:11 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా యెహోవాయందు 

నమిమ్కయుంచుడి ఆయన వారికి సహాయము వారికి కేడెము. 

సామెతలు 11:19 => యథారథ్మైన నీతి జీవదాయకము దుషట్కిర్యలు విడువక చేయువాడు తన 

మరణమునకే చేయును 

సామెతలు 14:2 => యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువాడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు 

కుటిలచితుత్డు ఆయనను తిరసక్రించువాడు, 

సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 64:5 => నీ మారగ్ములనుబటిట్ నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు సంతోషముగా నీతి 

ననుసరించువారిని నీవు దరిశ్ంచుచునాన్వు. చితత్గించుము నీవు కోపపడితివి, మేము పాపులమైతివిు 

బహుకాలమునుండి పాపములలో పడియునాన్ము రక్షణ మాకు కలుగునా?  
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యెహెజేక్లు 14:20 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా 

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

కుమారెత్నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు 

లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:9 => రెండవమారు ఆ శబద్ము ఆకాశము నుండి దేవుడు పవితర్ము 

చేసినవి నీవు నిషిదధ్మైనవిగా ఎంచవదద్ని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

రోమీయులకు 2:26 => కాబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రపు నీతి విధులను గైకొనినయెడల అతడు 

సునన్తి లేనివాడై యుండియు సునన్తిగలవాడుగా ఎంచబడును గదా? 

రోమీయులకు 14:18 => ఈ విషయమందు కీర్సుత్నకు దాసుడైనవాడు దేవునికి ఇషుట్డును 

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 5:9 => కావున దేహమందునన్ను దేహమును విడిచినను, ఆయన కిషుట్లమై 

యుండవలెనని మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  
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1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

1 యోహాను 3:7 => చినన్పిలల్లారా, యెవనిని మిముమ్ను మోసపరచనీయకుడి. ఆయన 

నీతిమంతుడై యునన్టుట్ నీతిని జరిగించు పర్తివాడును నీతిమంతుడు. 

వచనము 39 

ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. 

ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

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 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

మతత్యి 10:6 => ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 72:3 => నీతినిబటిట్ పరవ్తములును చినన్కొండలును పర్జలకు నెమమ్ది పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

కీరత్నలు 85:9 => మన దేశములో మహిమ నివసించునటుల్ ఆయన రక్షణ ఆయనకు 

భయపడువారికి సమీపముగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 85:10 => కృపాసతయ్ములు కలిసికొనినవి నీతి సమాధానములు ఒకదానినొకటి 

ముదుద్పెటుట్కొనినవి. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 32:15 => అవి అడవిగాడిదలకు ఇషట్మైనచోటుల్గాను మందలు మేయు భూమిగాను 

ఉండును అరణయ్ము ఫలభరితమైన భూమిగాను ఫలభరితమైన భూమి వృక్షవనముగానుండును. 

యెషయా 32:16 => అపుప్డు నాయ్యము అరణయ్ములో నివసించును ఫలభరితమైన భూమిలో నీతి 

దిగును 
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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  

యెషయా 55:12 => మీరు సంతోషముగా బయలువెళుల్దురు సమాధానము పొంది 

తోడుకొనిపోబడుదురు మీ యెదుట పరవ్తములును మెటట్లును సంగీతనాదము చేయును పొలములోని 

చెటల్నిన్యు చపప్టుల్ కొటుట్ను. 

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

లూకా 2:12 => దానికిదే మీకానవాలు; ఒక శిశువు పొతిత్గుడడ్లతో చుటట్బడి యొక తొటిట్లో 

పండుకొనియుండుట మీరు చూచెదరని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:14 => ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేవ్షమును, 

అనగా విధిరూపకమైన ఆజఞ్లుగల ధరమ్శాసత్రమును తన శరీరమందు కొటిట్వేయుటచేత మధయ్గోడను 

పడగొటిట్, మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 

ఎఫెసీయులకు 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:18 => ఆయన దావ్రానే మనము ఉభయులము ఒకక్ ఆతమ్యందు తండిర్ సనిన్ధికి 

చేరగలిగి యునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

హెబీర్యులకు 7:2 => ఎవడు కలిసికొని అతనిని ఆశీరవ్దించెనో, యెవనికి అబార్హాము అనిన్టిలో 

పదియవ వంతు ఇచెచ్నో, ఆ షాలేము రాజును మహోనన్తుడగు దేవుని యాజకుడునైన మెలీక్సెదెకు 

నిరంతరము యాజకుడుగా ఉనాన్డు. అతని పేరుకు మొదట నీతికి రాజనియు, తరువాత సమాధానపు 

రాజనియు అరథ్మిచుచ్నటిట్ షాలేము రాజని అరథ్ము. 
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హెబీర్యులకు 7:3 => అతడు తండిర్ లేనివాడును తలిల్ లేనివాడును వంశావళి లేనివాడును, 

జీవితకాలమునకు ఆది యైనను జీవనమునకు అంతమైనను లేనివాడునై యుండి దేవుని కుమారుని 

పోలియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 24:7 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ 

పురాతనమైన తలుపులారా, మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  

కీరత్నలు 24:8 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? బలశౌరయ్ములుగల యెహోవా యుదధ్శూరుడైన 

యెహోవా. 

కీరత్నలు 24:9 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి, పురాతనమైన తలుపులారా, 

మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  

కీరత్నలు 24:10 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. ఆయనే 

యీ మహిమగల రాజు. 
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కీరత్నలు 45:6 => దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మైన 

దండము. 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యెషయా 45:21 => మీ పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియజేయుడి జనులు కూడుకొని 

ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును తెలియజేసినవాడెవడు? 

చాలకాలము కిర్ందట దాని పర్కటించినవాడెవడు? యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు 

లేడు. నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు  

యెషయా 45:22 => భూదిగంతముల నివాసులారా, నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడను నేనే 

మరి ఏ దేవుడును లేడు. 

యెషయా 45:23 => నా యెదుట పర్తి మోకాలు వంగుననియు పర్తి నాలుకయు నాతోడని 

పర్మాణము చేయుననియు నేను నా పేరట పర్మాణము చేసియునాన్ను నీతిగల నా నోటి మాట 

బయలుదేరియునన్ది అది వయ్రథ్ము కానేరదు.  

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

Page  of 1563 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

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. 

హోషేయ 1:7 => అయితే యూదావారియెడల జాలిపడి, విలుల్ ఖడగ్ము యుదధ్ము గుఱఱ్ములు 

రౌతులు అను వాటిచేత కాక తమ దేవుడైన యెహోవాచేతనే వారిని రకిష్ంతును. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

మతత్యి 22:44 => నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని 

దావీదు ఆయనను పర్భువని ఆతమ్వలన ఏల చెపుప్చునాన్డు? 
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మతత్యి 22:45 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపిప్నయెడల, ఆయన ఏలాగు అతనికి 

కుమారుడగునని వారినడుగగా 

మతత్యి 22:46 => ఎవడును మారుమాట చెపప్లేకపోయెను. మరియు ఆ దినమునుండి ఎవడును 

ఆయనను ఒక పర్శన్యు అడుగ తెగింపలేదు. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 
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యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

రోమీయులకు 10:11 => ఏమనగా, ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడును సిగుగ్పడడని 

లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:27 => దేవుడు సమసత్మును కీర్సుత్ పాదములకిర్ంద లోపరచియుంచెను. 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దని చెపిప్నపుప్డు ఆయనకు సమసత్మును లోపరచినవాడు తపప్ 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దను సంగతి విశదమే. 

1 కొరిందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుయ్డు భూసంబంధియై మంటినుండి పుటిట్నవాడు, 

రెండవ మనుషుయ్డు పరలోకమునుండి వచిచ్నవాడు. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 
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ఎఫెసీయులకు 1:23 => ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమసత్మును పూరిత్గా నింపుచునన్ వాని 

సంపూరణ్తయైయునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 4:5 => పర్భువు ఒకక్డే, విశావ్సమొకక్టే, బాపిత్సమ్మొకక్టే, 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:7 => అయితే మనలో పర్తివానికిని కీర్సుత్ అనుగర్హించు వరము యొకక్ 

పరిమాణము చొపుప్న కృప యియయ్బడెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:8 => అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనపుప్డు, చెరను చెరగా పటుట్కొనిపోయి 

మనషుయ్లకు ఈవులను అనుగర్హించెనని చెపప్బడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 4:9 => ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొకక్ కిర్ంది భాగములకు 

దిగెననియు అరథ్మిచుచ్చునన్ది గదా. 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

కొ లొ సస్ యు ల కు 1 : 1 5 = > ఆ య న అ దృ శయ్ దే వు ని సవ్ రూ పి యై స రవ్ సృ షిట్ కి 

ఆదిసంభూతుడైయునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 
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అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 

కొలొసస్యులకు 1:17 => ఆయన అనిన్టికంటె ముందుగా ఉనన్వాడు; ఆయనే సమసత్మునకు 

ఆధారభూతుడు. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 1:6 => మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రపిప్ంచినపుప్డు 

దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమసాక్రము చేయవలెనని చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 1:7 => తన దూతలను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగిన్జావ్లలుగాను 

చేసికొనువాడు అని తన దూతలనుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్డు  

హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

హెబీర్యులకు 1:9 => నీవు నీతిని పేర్మించితివి దురీన్తిని దేవ్షించితివి అందుచేత దేవుడు 

నీతోడివారికంటె నినున్ హెచిచ్ంచునటుల్గా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను. 

హెబీర్యులకు 1:10 => మరియు పర్భువా, నీవు ఆదియందు భూమికి పునాది వేసితివి 

హెబీర్యులకు 1:11 => ఆకాశములు కూడ నీచేతి పనులే అవి నశించును గాని నీవు 

నిలిచియుందువు అవనిన్యు వసత్రమువలె పాతగిలును 

హెబీర్యులకు 1:12 => ఉతత్రీయమువలె వాటిని మడిచివేతువు అవి వసత్రమువలె మారచ్బడును గాని 

నీవు ఏకరీతిగానే యునాన్వు నీ సంవతస్రములు తరుగవు అని చెపుప్చునాన్డు. 
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1 పేతురు 3:22 => ఆయన పరలోకమునకు వెళి ల్ దూతల మీదను అధికారుల మీదను శకుత్ల 

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 6:26 => యెహోవా నీమీద తన సనిన్ధికాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము 

కలుగజేయును గాక. అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామమును ఉచచ్రించుటవలన నేను 

వారిని ఆశీరవ్దించెదను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:10 => యుధద్ము చేయుటకు మీరొక పురముమీదికి సమీపించునపుప్డు 

సమాధానము నిమితత్ము రాయబారమును పంపవలెను. సమాధానమని అది నీకు ఉతత్రమిచిచ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:7 => మరియు నీవు సమాధానబలుల నరిప్ంచి అకక్డ భోజనము చేసి 

నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

ఎజార్ 1:3 => కావున మీలో ఎవరు ఆయన జనులైయునాన్రో వారు యూదాదేశమందునన్ 

యెరూషలేమునకు బయలుదేరి, యెరూషలేములోని దేవుని మందిరమును, అనగా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా మందిరమును కటట్వలెను; వారి దేవుడు వారికి తోడైయుండును గాక. 

యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 
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కీరత్నలు 45:3 => శూరుడా, నీ కతిత్ మొలను కటుట్కొనుము నీ తేజసుస్ను నీ పర్భావమును 

ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 85:8 => దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను నేను చెవినిబెటెట్దను ఆయన తన 

పర్జలతోను తన భకుత్లతోను శుభవచనము సెలవిచుచ్ను వారు మరల బుదిధ్హీనులు కాకుందురు 

గాక. 

యెషయా 49:5 => యెహోవా దృషిట్కి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా 

తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొదద్కు యాకోబును తిరిగి రపిప్ంచుటకు ఇశార్యేలు ఆయనయొదద్కు 

సమకూరచ్బడుటకు ననున్ గరభ్మున పుటిట్ంచిన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 52:7 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువరత్మానము పర్కటించుచు 

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  

నహూము 1:15 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధాన వరత్మానము తెలియజేయువాని పాదములు 

పరవ్తములమీద కనబడుచునన్వి. యూదా, నీ పండుగల నాచరింపుము, నీ మొర్కుక్ బళల్ను 

చెలిల్ంపుము. వయ్రుథ్డు నీ మధయ్నిక సంచరించడు, వాడు బొతిత్గా నాశనమాయెను.  

హగగ్యి 2:9 => ఈ కడవరి మందిరము యొకక్ మహిమ మునుపటి మందిరముయొకక్ మహిమను 

మించునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఈ సథ్లమందు నేను 

సమాధానము నిలుప ననుగర్హించెదను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

జెకరాయ్ 9:10 => ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు 

లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పువిలుల్ లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జనులకు 

తెలియజేయును , సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 
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మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

మతత్యి 10:12 => ఆ యింటిలో పర్వేశించుచు, ఇంటివారికి శుభమని చెపుప్డి. 

మారుక్ 11:3 => ఎవడైనను మీరెందుకు ఈలాగు చేయుచునాన్రని మిముమ్నడిగినయెడల అది 

పర్భువునకు కావలసియునన్దని చెపుప్డి. తక్షణమే అతడు దానిని ఇకక్డికితోలి పంపునని చెపిప్ వారిని 

పంపెను. 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

లూకా 10:5 => తోర్వలో ఎవనినైనను కుశలపర్శన్లడుగవదుద్; మీరు ఏ యింటనైనను 

పర్వేశించునపుప్డు ఈ యింటికి సమాధానమగు గాక అని మొదట చెపుప్డి. 

లూకా 19:31 => ఎవరైనను మీరెందుకు దీని విపుప్చునాన్రని మిముమ్ నడిగినయెడల ఇది 

పర్భువునకు కావలసియునన్దని అతనితో చెపుప్డని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

యోహాను 3:31 => పైనుండి వచుచ్వాడు అందరికి పైనునన్వాడు; భూమినుండి వచుచ్వాడు 

భూసంబంధియై భూసంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడును; పరలోకమునుండి వచుచ్వాడు 

అందరికి పైగానుండి 

యోహాను 4:1 => యోహానుకంటె యేసు ఎకుక్వమందిని శిషుయ్లనుగా చేసికొని వారికి 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునన్ సంగతి పరిసయుయ్లు వినిరని పర్భువునకు తెలిసినపప్డు 

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. 
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యోహాను 21:7 => కాబటిట్ యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు ఆయన పర్భువు సుమి అని పేతురుతో 

చెపెప్ను. ఆయన పర్భువని సీమోను పేతురు విని, వసత్రహీనుడై యునన్ందున పైబటట్వేసి సముదర్ములో 

దుమికెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 కొరిందీయులకు 12:5 => మరియు పరిచరయ్లు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని పర్భువు ఒకక్డే. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:14 => ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేవ్షమును, 

అనగా విధిరూపకమైన ఆజఞ్లుగల ధరమ్శాసత్రమును తన శరీరమందు కొటిట్వేయుటచేత మధయ్గోడను 

పడగొటిట్, మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. 
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ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

తీతుకు 1:3 => నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. ఆ నితయ్జీవమును 

అబదధ్మాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగాద్నము చేసెను గాని, యిపుప్డు మన రక్షకుడైన దేవుని 

ఆజఞ్ పర్కారము నాకు అపప్గింపబడిన సువారత్ పర్కటనవలన తన వాకయ్మును యుకత్కాలములయందు 

బయలుపరచెను 

వచనము 40 

దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

లూకా 4:14 => అపుప్డు యేసు, ఆతమ్ బలముతో గలిలయకు తిరిగివెళె ల్ను; ఆయనను గూరిచ్న 

సమాచారము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను. 

లూకా 23:5 => అయితే వారు ఇతడు గలిలయ దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకును యూదయ 

దేశమందంతట ఉపదేశించుచు పర్జలను రేపుచునాన్డని మరింత పటుట్దలగా చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:24 => ఆయన రాకముందు యోహాను ఇశార్యేలు పర్జలకందరికి 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:25 => యోహాను తన పనిని నెరవేరుచ్చుండగా నేనెవడనని మీరు 

తలంచుచునాన్రు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచుచ్చునాన్డు, ఆయన కాళల్ 

చెపుప్లు విపుప్టకైనను నేను పాతుర్డను కానని చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

మతత్యి 4:12 => యాహాను చెరపటట్బడెనని యేసు విని గలిలయకు తిరిగి వెళి ల్ 

మతత్యి 4:13 => నజరేతు విడిచి జెబూలూను నఫాత్లియను దేశముల పార్ంతములలో 

సముదర్తీరమందలి కపెరన్హూమునకు వచిచ్ కాపురముండెను.  
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మతత్యి 4:14 => జెబూలూను దేశమును, నఫాత్లిదేశమును, యొరాద్నుకు ఆవలనునన్ 

సముదర్తీరమున అనయ్జనులు నివసించు గలిలయయు 

మతత్యి 4:15 => చీకటిలో కూరుచ్ండియునన్ పర్జలును గొపప్ వెలుగు చూచిరి. మరణ 

పర్దేశములోను మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండియునన్ వారికి వెలుగు ఉదయించెను 

మతత్యి 4:16 => అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా పలుకబడినది నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు 

జరిగెను.) 

మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 1:1 => దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ సువారత్ పార్రంభము. 

మారుక్ 1:2 => ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను; అతడు నీ మారగ్ము 

సిదధ్పరచును. 

మారుక్ 1:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి, ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయుచునన్ ఒకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయాచేత వార్యబడినటుట్ 

మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

మారుక్ 1:5 => అంతట యూదయ దేశసుథ్లందరును, యెరూషలేము వారందరును, బయలుదేరి 

అతనియొదద్కు వచిచ్, తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి 

మారుక్ 1:14 => యోహాను చెరపటట్బడిన తరువాత యేసు 

మారుక్ 1:15 => కాలము సంపూరణ్మైయునన్ది, దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్ది ? 

మారుమనసుస్ పొంది సువారత్ నముమ్డని చెపుప్చు దేవుని సువారత్ పర్కటించుచు, గలిలయకు వచెచ్ను. 

యోహాను 4:1 => యోహానుకంటె యేసు ఎకుక్వమందిని శిషుయ్లనుగా చేసికొని వారికి 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునన్ సంగతి పరిసయుయ్లు వినిరని పర్భువునకు తెలిసినపప్డు 

యోహాను 4:2 => ఆయన యూదయ దేశము విడిచి గలిలయ దేశమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 
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యోహాను 4:3 => అయినను యేసే బాపిత్సమ్మియయ్లేదు గాని ఆయన శిషుయ్లిచుచ్చుండిరి. 

మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

వచనము 41 

పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి 

లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా 

కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  
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యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

మతత్యి 12:28 => దేవుని ఆతమ్వలన నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

లూకా 3:22 => పరిశుదాధ్తమ్ శరీరాకారముతో పావురమువలె ఆయన మీదికి దిగి వచెచ్ను. అపుప్డు 

నీవు నా పిర్య కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశము నుండి 

వచెచ్ను. 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 
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యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

యోహాను 10:36 => తండిర్ పర్తిషఠ్చేసి యీ లోకములోనికి పంపినవానితో నీవు దేవదూషణ 

చేయుచునాన్వని చెపుప్దురా? 

యోహాను 10:37 => నేను నాతండిర్ కిర్యలు చేయనియెడల ననున్ నమమ్కుడి, 

యోహాను 10:38 => చేసినయెడల ననున్ నమమ్కునన్ను, తండిర్ నాయందును నేను తండిర్యందును 

ఉనాన్మని మీరు గర్హించి తెలిసికొనునటుల్ ఆ కిర్యలను నముమ్డని వారితో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 1:9 => నీవు నీతిని పేర్మించితివి దురీన్తిని దేవ్షించితివి అందుచేత దేవుడు 

నీతోడివారికంటె నినున్ హెచిచ్ంచునటుల్గా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని 

యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు 

బోధించిరి. 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 4:25 => గలిలయ, దెకపొలి, యెరూషలేము, యూదయ యను పర్దేశములనుండియు 

యొరాద్నునకు అవతలనుండియు బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 9:35 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు రాజయ్సువారత్ పర్కటించుచు, 

పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుచు, సమసత్ పటట్ణములయందును 

గార్మములయందును సంచారము చేసెను. 
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మతత్యి 12:15 => యేసు ఆ సంగతి తెలిసికొని అచచ్టనుండి వెళి ల్పోయెను. బహు జనులాయనను 

వెంబడింపగా 

మతత్యి 15:21 => యేసు అకక్డనుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనుల పార్ంతములకు వెళల్గా,  

మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

మతత్యి 15:23 => అందుకాయన ఆమెతో ఒకక్ మాటయైనను చెపప్లేదు. అపుప్డాయన శిషుయ్లు 

వచిచ్ ఈమె మనవెంబడి వచిచ్ కేకలువేయుచునన్ది గనుక ఈమెను పంపివేయుమని ఆయనను 

వేడుకొనగా 

మతత్యి 15:24 => ఆయన ఇశార్యేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే గాని మరి 

ఎవరియొదద్కును నేను పంపబడలేదనెను 

మతత్యి 15:25 => అయినను ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నాకు సహాయము చేయుమని 

అడిగెను. 

మతత్యి 15:26 => అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని 

చెపప్గా 

మతత్యి 15:27 => ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు 

ముకక్లు తినునుగదా అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 

మతత్యి 15:29 => యేసు అకక్డనుండి వెళి ల్, గలిలయ సముదర్తీరమునకు వచిచ్, కొండెకిక్ అకక్డ 

కూరుచ్ండగా 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 
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మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మారుక్ 1:38 => ఆయన ఇతర సమీప గార్మములలోను నేను పర్కటించునటుల్ వెళుల్దము రండి; 

యిందునిమితత్మే గదా నేను బయలుదేరి వచిచ్తినని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 1:39 => ఆయన గలిలయయందంతట వారి సమాజమందిరములలో పర్కటించుచు, 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చు నుండెను. 

మారుక్ 3:7 => యేసు తన శిషుయ్లతో కూడ సముదర్మునొదద్కు వెళల్గా, గలిలయనుండి వచిచ్న గొపప్ 

జనసమూహము ఆయనను వెంబడించెను, 

మారుక్ 3:8 => మరియు ఆయన ఇనిన్ గొపప్ కారయ్ములు చేయుచునాన్డని విని జనులు 

యూదయనుండియు, యెరూషలేమునుండియు, ఇదూమయనుండియు, యొరాద్ను అవతలనుండియు, 

తూరు సీదోను అనెడి పటట్ణపార్ంతములనుండియు ఆయనయొదద్కు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్రి. 

మారుక్ 3:9 => జనులు గుంపుకూడగా చూచి, వారు తనకు ఇరుకు కలిగింపకుండునటుల్ చినన్దోనె 

యొకటి తనకు సిదధ్పరచి యుంచవలెనని ఆయన తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 3:10 => ఆయన అనేకులను సవ్సథ్పరచెను గనుక రోగపీడితులైన వారందరు ఆయనను 

ముటుట్కొనవలెనని ఆయనమీద పడుచుండిరి. 

మారుక్ 3:11 => అపవితార్తమ్లు పటిట్నవారు ఆయనను చూడగానే ఆయన యెదుట సాగిలపడి నీవు 

దేవుని కుమారుడవని చెపుప్చు కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 6:6 => ఆయన చుటుట్పటల్నునన్ గార్మములు తిరుగుచు బోధించుచుండెను. 

మారుక్ 6:54 => వారు దోనె దిగగానే, జనులు ఆయనను గురుతుపటిట్ 

మారుక్ 6:55 => ఆ పర్దేశమందంతట పరుగెతిత్కొనిపోయి, ఆయన యునాన్డని వినిన చోటునకు 

రోగులను మంచములమీద మోసికొని వచుచ్టకు మొదలుపెటిట్రి. 
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మారుక్ 6:56 => గార్మములలోను పటట్ణములలోను పలెల్టూళల్లోను ఆయన యెకక్డెకక్డ 

పర్వేశించెనో అకక్డి జనులు రోగులను సంత వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన వసత్రపుచెంగు మాతర్ము 

ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనుచుండిరి. ఆయనను ముటిట్నవారందరు సవ్సథ్తనొందిరి. 

లూకా 7:10 => పంపబడిన వారు ఇంటికి తిరిగివచిచ్, ఆ దాసుడు సవ్సుథ్డై యుండుట కనుగొనిరి. 

లూకా 7:11 => వెంటనే ఆయన నాయీనను ఒక ఊరికి వెళుల్చుండగా, ఆయన శిషుయ్లును బహు 

జనసమూహమును ఆయనతో కూడ వెళుల్చుండిరి. 

లూకా 7:12 => ఆయన ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, చనిపోయిన యొకడు వెలుపలికి 

మోసికొని పోబడుచుండెను; అతని తలిల్కి అతడొకక్డే కుమారుడు, ఆమె విధవరాలు; ఆ ఊరి జనులు 

అనేకులు ఆమెతో కూడ ఉండిరి. 

లూకా 7:13 => పర్భువు ఆమెను చూచి ఆమెయందు కనికరపడి--ఏడువవదద్ని ఆమెతో చెపిప్, 

దగగ్రకు వచిచ్ పాడెను ముటట్గా మోయుచునన్వారు నిలిచిరి. 

లూకా 7:14 => ఆయన చినన్వాడా, లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్ననగా 

లూకా 7:15 => ఆ చనిపోయినవాడు లేచి కూరుచ్ండి మాటలాడసాగెను; ఆయన అతనిని అతని 

తలిల్కి అపప్గించెను. 

లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 

లూకా 7:17 => ఆయనను గూరిచ్న యీ సమాచారము యూదయ యందంతటను చుటుట్పటల్ 

పర్దేశమందంతటను వాయ్పించెను. 

లూకా 7:21 => ఆ గడియలోనే ఆయన రోగములును, బాధలును, అపవితార్తమ్లునుగల అనేకులను 

సవ్సథ్పరచి, చాలమంది గుర్డిడ్వారికి చూపు దయచేసెను. 

లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళి ల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

లూకా 7:23 => నా విషయమై అభయ్ంతరపడని వాడు ధనుయ్డని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

Page  of 1581 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

లూకా 9:56 => అంతట వారు మరియొక గార్మమునకు వెళి ల్రి. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

మారుక్ 5:13 => యేసు వాటికి సెలవియయ్గా ఆ అపవితార్తమ్లు వానిని విడిచి పందులలో 

పర్వేశించెను. పర్వేశింపగా ఇంచుమించు రెండువేల సంఖయ్గల ఆ మంద పర్పాతమునుండి 

సముదర్పుదారిని వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి, సముదర్ములో పడి ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

మారుక్ 5:14 => ఆ పందులు మేపుచునన్వారు పారిపోయి పటట్ణములోను గార్మములలోను ఆ 

సంగతి తెలియజేసిరి. 

మారుక్ 5:15 => జనులు జరిగినది చూడ వెళి ల్ యేసునొదద్కు వచిచ్, సేన అను దయయ్ములు 

పటిట్నవాడు బటట్లు ధరించుకొని, సవ్సథ్చితుత్డై కూరుచ్ండియుండుట చూచి భయపడిరి. 

మారుక్ 7:29 => అందుకాయన ఈ మాట చెపిప్నందున వెళుల్ము; దయయ్ము నీ కుమారెత్ను 

వదలిపోయినదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:30 => ఆమె యింటికి వచిచ్ , తన కుమారెత్ మంచముమీద పండుకొని యుండుటయు 

దయయ్ము వదలిపోయి యుండుటయు చూచెను. 

లూకా 4:33 => ఆ సమాజ మందిరములో అపవితర్మైన దయయ్పు ఆతమ్పటిట్న వాడొకడుండెను. 

లూకా 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముమ్ నశింపజేయ వచిచ్తివా? 

నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవని బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. 

లూకా 4:35 => అందుకు యేసు ఊరకుండుము, ఇతనిని వదలి పొమమ్ని దానిని గదిద్ంపగా, 

దయయ్ము వానిని వారి మధయ్ను పడదోర్సి వానికి ఏ హానియు చేయక వదలిపోయెను. 

లూకా 4:36 => అందుకందరు విసమ్యమొంది ఇది ఎటిట్ మాట? ఈయన అధికారముతోను 

బలముతోను అపవితార్తమ్లకు ఆజాఞ్పింపగానే అవి వదలిపోవుచునన్వని యొకనితోనొకడు చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 9:42 => వాడు వచుచ్చుండగా ఆ దయయ్ము వానిని పడదోర్సి, విలవిలలాడించెను; యేసు ఆ 

అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచి బాలుని సవ్సథ్పరచి వాని తండిర్కపప్గించెను. 
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హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 

యోహాను 3:2 => అతడు రాతిర్యందు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు దేవునియొదద్నుండి 

వచిచ్న బోధకుడవని మేమెరుగుదుము; దేవుడతనికి తోడైయుంటేనే గాని నీవు చేయుచునన్ సూచక 

కిర్యలను ఎవడును చేయలేడని ఆయనతో చెపెప్ను 

యోహాను 10:32 => యేసు తండిర్యొదద్నుండి అనేకమైన మంచి కిర్యలను మీకు చూపితిని; 

వాటిలో ఏ కిర్య నిమితత్ము ననున్ రాళల్తో కొటుట్దురని వారినడిగెను. 

యోహాను 10:38 => చేసినయెడల ననున్ నమమ్కునన్ను, తండిర్ నాయందును నేను తండిర్యందును 

ఉనాన్మని మీరు గర్హించి తెలిసికొనునటుల్ ఆ కిర్యలను నముమ్డని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 16:32 => యిదిగో మీలో పర్తివాడును ఎవని యింటికి వాడు చెదరిపోయి ననున్ 

ఒంటరిగా విడిచిపెటుట్ గడియ వచుచ్చునన్ది, వచేచ్యునన్ది; అయితే తండిర్ నాతో ఉనాన్డు గనుక నేను 

ఒంటరిగా లేను.  

నిరగ్మకాండము 30:26 => ఆ తైలముతో నీవు సాక్షయ్పు గుడారమును సాక్షయ్పు మందసమును 

లేవీయకాండము 10:7 => యెహోవా అభిషేకతైలము మీమీద నునన్ది గనుక మీరు చావకుండునటుల్ 

మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రములోనుండి బయలు వెళల్కూడదనెను. వారు మోషే చెపిప్న 

మాట చొపుప్న చేసిరి. 

లేవీయకాండము 21:12 => దేవుని అభిషేకతైలము అనెడు కిరీటముగా అతనిమీద ఉండును గనుక 

అతడు పరిశుదధ్మందిరమును విడిచి వెళల్రాదు ; తన దేవుని పరిశుదధ్మందిరమును 

అపవితర్పరచరాదు; నేను యెహోవాను 
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సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  

నాయ్యాధిపతులు 9:9 => మముమ్ను ఏలుమని ఒలీవచెటుట్ నడుగగా ఒలీవచెటుట్ దేవునిని 

మానవులను దేనివలన నరులు సనామ్నించుదురో ఆ నా తైలము నియయ్కమాని చెటల్మీద 

రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

1 రాజులు 1:34 => యాజకుడైన సాదోకును పర్వకత్యైన నాతానును అకక్డ ఇశార్యేలీయులమీద 

రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదము చేసి రాజైన సొలొమోను 

చిరంజీవియగునుగాక అని పర్కటన చేయవలెను. 

2 రాజులు 4:38 => ఎలీషా గిలాగ్లునకు తిరిగిరాగా ఆ దేశమందు కాష్మము కలిగియుండెను. 

పర్వకత్ల శిషుయ్లు అతని సమక్షమునందు కూరుచ్ండియుండగా అతడు తన పనివానిని పిలిచి 

పెదద్కుండ పొయిమీద పెటిట్ పర్వకత్ల శిషుయ్లకు కూరవంట చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 34:14 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 8:28 => ఆయన అదద్రినునన్ గదరేనీయుల దేశము చేరగా దయయ్ములు పటిట్న యిదద్రు 

మనుషుయ్లు సమాధులలోనుండి బయలుదేరి ఆయనకు ఎదురుగా వచిచ్రి. వారు మిగుల 

ఉగుర్లైనందున ఎవడును ఆ మారగ్మున వెళల్లేకపోయెను. 

మతత్యి 9:19 => యేసు లేచి అతని వెంట వెళె ల్ను; ఆయన శిషుయ్లు కూడ వెళి ల్రి. 
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మతత్యి 11:1 => యేసు తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుట చాలించిన తరువాత వారి 

పటట్ణములలో బోధించుటకును పర్కటించుటకును అకక్డనుండి వెళి ల్పోయెను. 

మతత్యి 12:18 => ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు ఈయనను నేను ఏరప్రచుకొంటిని ఈయన నా 

పార్ణమునకిషుట్డైన నా పిర్యుడు ఈయనమీద నా ఆతమ్ నుంచెదను ఈయన అనయ్జనులకు 

నాయ్యవిధిని పర్చురము చేయును. 

మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 

మతత్యి 21:14 => గుర్డిడ్వారును కుంటివారును దేవాలయములో ఆయనయొదద్కు రాగా ఆయన 

వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మారుక్ 5:24 => ఆయన అతనితో కూడ వెళె ల్ను; బహు జనసమూహమును ఆయనను వెంబడించి 

ఆయన మీద పడుచుండిరి. 

మారుక్ 14:67 => పేతురు చలి కాచుకొనుచుండుట చూచెను; అతనిని నిదానించి చూచి నీవును 

నజరేయుడగు ఆ యేసుతో కూడ ఉండినవాడవు కావా? అనెను. 

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

లూకా 2:26 => అతడు పర్భువు యొకక్ కీర్సుత్ను చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి 

పరిశుదాధ్తమ్చేత బయలుపరచబడి యుండెను; ఆతమ్వశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచెచ్ను. 

లూకా 4:43 => ఆయన నేనితర పటట్ణములలోను దేవుని రాజయ్ సువారత్ను పర్కటింపవలెను; 

ఇందునిమితత్మే నేను పంపబడితినని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 6:27 => వినుచునన్ మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, మిముమ్ను 

దేవ్షించువారికి మేలు చేయుడి, 

లూకా 7:6 => కావున యేసు వారితో కూడ వెళె ల్ను. ఆయన ఆ యింటి దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు 

శతాధిపతి తన సేన్హితులను చూచి మీరాయన యొదద్కు వెళి ల్ పర్భువా, శర్మ పుచుచ్కొనవదుద్; నీవు నా 

యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను. 
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లూకా 7:11 => వెంటనే ఆయన నాయీనను ఒక ఊరికి వెళుల్చుండగా, ఆయన శిషుయ్లును బహు 

జనసమూహమును ఆయనతో కూడ వెళుల్చుండిరి. 

లూకా 8:1 => వెంటనే ఆయన దేవుని రాజయ్ సువారత్ను తెలుపుచు, పర్కటించుచు, పర్తి 

పటట్ణములోను పర్తి గార్మములోను సంచారము చేయుచుండగా 

లూకా 13:22 => ఆయన యెరూషలేమునకు పర్యాణమైపోవుచు బోధించుచు పటట్ణములలోను 

గార్మములలోను సంచారము చేయుచుండెను. 

లూకా 13:33 => అయినను నేడు రేపు ఎలుల్ండి నా తోర్వను నేను పోవుచుండవలెను; పర్వకత్ 

యెరూషలేమునకు వెలుపల నశింప వలల్పడదు. 

లూకా 24:19 => ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నజరేయుడైన యేసును గూరిచ్న 

సంగతులే; ఆయన దేవుని యెదుటను పర్జలందరి యెదుటను కిర్యలోను వాకయ్ములోను శకిత్గల 

పర్వకత్యై యుండెను. 

యోహాను 1:41 => ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెసీస్యను 

కనుగొంటిమని అతనితో చెపిప్ 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

యోహాను 7:1 => అటుతరువాత యూదులు ఆయనను చంప వెదకినందున యేసు యూదయలో 

సంచరించనొలల్క గలిలయలో సంచరించుచుండెను. 

యోహాను 9:17 => కాబటిట్ వారు మరల ఆ గుర్డిడ్వానితో అతడు నీ కనున్లు తెరచినందుకు 

నీవతనిగూరిచ్ యేమనుకొనుచునాన్వని యడుగగా వాడు ఆయన ఒక పర్వకత్ అనెను. 

యోహాను 10:25 => అందుకు యేసు మీతో చెపిప్తిని గాని మీరు నమమ్రు, నేను నా తండిర్ 

నామమందు చేయుచునన్ కిర్యలు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 
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యోహాను 14:10 => తండిర్యందు నేనును నాయందు తండిర్యు ఉనాన్మని నీవు నముమ్టలేదా? 

నేను మీతో చెపుప్చునన్ మాటలు నా యంతట నేనే చెపుప్టలేదు, తండిర్ నాయందు నివసించుచు తన 

కిర్యలు చేయుచునాన్డు. 

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

యోహాను 21:25 => యేసు చేసిన కారయ్ములు ఇంకను అనేకములు కలవు. వాటిలో పర్తిదానిని 

వివరించి వార్సినయెడల అటుల్ వార్యబడిన గర్ంథములకు భూలోకమైనను చాలదని నాకు 

తోచుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

2 కొరిందీయులకు 1:21 => మీతో కూడ కీర్సుత్నందు నిలిచియుండునటుల్గా మముమ్ను సిథ్రపరచి 

అభిషేకించినవాడు దేవుడే. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:5 => కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

Page  of 1587 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

1 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదుధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

వచనము 42 

ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని 

పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

లూకా 1:2 => ఆరంభమునుండి కనున్లార చూచి వాకయ్సేవకులైనవారు మనకు అపప్గించిన 

పర్కారము మనమధయ్ను నెరవేరిన కారయ్ములనుగూరిచ్ వివరముగ వార్యుటకు అనేకులు 

పూనుకొనాన్రు 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 
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అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

యోహాను 19:35 => ఇది చూచిన వాడు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు; అతని సాక్షయ్ము సతయ్మే. మీరు 

నముమ్నటుల్ అతడు సతయ్ము చెపుప్చునాన్డని ఆయనెరుగును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:15 => నీవు కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సకల 

మనుషుయ్లయెదుట ఆయనకు సాకిష్వైయుందువు. 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:15 => దేవుడు కీర్సుత్ను లేపెనని, ఆయననుగూరిచ్ మేము సాక్షయ్ము 

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

వచనము 43 

ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ 

పొందునని పర్వకత్లందరు ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

Page  of 1591 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

మతత్యి 28:1 => విశార్ంతిదినము గడచిపోయిన తరువాత ఆదివారమున, తెలల్వారుచుండగా 

మగద్లేనే మరియయు వేరొక మరియయు సమాధిని చూడవచిచ్రి. 

మతత్యి 28:2 => ఇదిగో పర్భువు దూత పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, రాయి పొరిల్ంచి దానిమీద 

కూరుచ్ండెను; అపుప్డు మహా భూకంపము కలిగెను. 

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

రోమీయులకు 4:24 => మన పర్భువైన యేసును మృతులలోనుండి లేపినవానియందు 

విశావ్సముంచిన మనకును ఎంచబడునని మన నిమితత్ముకూడ వార్యబడెను. 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 

రోమీయులకు 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  

రోమీయులకు 6:5 => మరియు ఆయన మరణముయొకక్ సాదృశయ్మందు ఆయనతో ఐకయ్ము 

గలవారమైనయెడల, ఆయన పునరుతాథ్నముయొకక్ సాదృశయ్మందును ఆయనతో ఐకయ్ము గలవారమై 

యుందుము. 

రోమీయులకు 6:6 => ఏమనగా మనమికను పాపమునకు దాసులము కాకుండుటకు పాపశరీరము 

నిరరథ్కమగునటుల్, మన పార్చీన సవ్భావము ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడెనని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 6:7 => చనిపోయినవాడు పాప విముకుత్డని తీరుప్ పొందియునాన్డు. 

రోమీయులకు 6:8 => మనము కీర్సుత్తోకూడ చనిపోయినయెడల, మృతులలోనుండి లేచిన కీర్సుత్ 

ఇకను చనిపోడనియు, 
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రోమీయులకు 6:9 => మరణమునకు ఇకను ఆయనమీద పర్భుతవ్ము లేదనియు ఎరిగి, 

ఆయనతోకూడ జీవించుదుమని నముమ్చునాన్ము. 

రోమీయులకు 6:10 => ఏలయనగా ఆయన చనిపోవుట చూడగా, పాపము విషయమై, ఒకక్మారే 

చనిపోయెను గాని ఆయన జీవించుట చూడగా, దేవుని విషయమై జీవించుచునాన్డు 

రోమీయులకు 6:11 => అటువలె మీరును పాపము విషయమై మృతులుగాను, దేవుని విషయమై 

కీర్సుత్యేసునందు సజీవులుగాను మిముమ్ను మీరే యెంచుకొనుడి. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 

రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:12 => కీర్సుత్ మృతులలోనుండి లేపబడియునాన్డని పర్కటింపబడుచుండగా 

మీలో కొందరు మృతుల పునరుతాథ్నము లేదని యెటుల్ చెపుప్చునాన్రు? 

1 కొరిందీయులకు 15:13 => మృతుల పునరుతాథ్నము లేనియెడల, కీర్సుత్కూడ లేపబడి 

యుండలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:14 => మరియు కీర్సుత్ లేపబడి యుండనియెడల మేము చేయు పర్కటన 

వయ్రథ్మే, మీ విశావ్సమును వయ్రథ్మే. 

1 కొరిందీయులకు 15:15 => దేవుడు కీర్సుత్ను లేపెనని, ఆయననుగూరిచ్ మేము సాక్షయ్ము 

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 
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1 కొరిందీయులకు 15:16 => మృతులు లేపబడనియెడల కీర్సుత్కూడ లేపబడలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:17 => కీర్సుత్ లేపబడనియెడల మీ విశావ్సము వయ్రథ్మే, మీరింకను మీ 

పాపములలోనే యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:18 => అంతేకాదు, కీర్సుత్నందు నిదిర్ంచిన వారును నశించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15 :19 => ఈ జీవితకాలము మటుట్కే మనము కీర్సుత్నందు 

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 4:14 => కాగా విశవ్సించితిని గనుక మాటలాడితిని అని వార్యబడిన పర్కారము 

అటిట్ విశావ్సముతో కూడిన ఆతమ్గలవారమై, 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

1 పేతురు 1:21 => మీరు క్షయ బీజమునుండి కాక, శాశవ్తమగు జీవముగల దేవుని 

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

యోహాను 16:16 => కొంచెము కాలమైన తరువాత మీరిక ననున్ చూడరు; మరి కొంచెము 

కాలమునకు ననున్ చూచెదరని చెపెప్ను. 

యోహాను 20:25 => గనుక తకిక్న శిషుయ్లు మేము పర్భువును చూచితిమని అతనితో చెపప్గా 

అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వేర్లు ఆ మేకుల గురుతులో పెటిట్, నా చెయియ్ 

ఆయన పర్కక్లో ఉంచితేనే గాని నమమ్నే నమమ్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

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. 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

వచనము 44 

పేతురు ఈ మాటలు ఇంక చెపుప్చుండగా అతని బోధ వినన్ వారందరిమీదికి పరిశుదాధ్తమ్ దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:3 => ఆయన శర్మపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు 

వారికగపడుచు, దేవుని రాజయ్ విషయములనుగూరిచ్ బోధించుచు, అనేక పర్మాణములను చూపి వారికి 

తనున్తాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

యోహాను 14:17 => లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను 

పొందనేరదు; మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు. ఆయన మీతోకూడ నివసించును, మీలో ఉండును. 

యోహాను 14:22 => ఇసక్రియోతు కాని యూదా పర్భువా, నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాతర్మే 

నినున్ నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా 

యోహాను 20:1 => ఆదివారమున ఇంకను చీకటిగా ఉనన్పుప్డు మగద్లేనే మరియ పెందలకడ 

సమాధియొదద్కు వచిచ్, సమాధిమీద ఉండిన రాయి తీయబడియుండుట చూచెను.  

యోహాను 21:25 => యేసు చేసిన కారయ్ములు ఇంకను అనేకములు కలవు. వాటిలో పర్తిదానిని 

వివరించి వార్సినయెడల అటుల్ వార్యబడిన గర్ంథములకు భూలోకమైనను చాలదని నాకు 

తోచుచునన్ది. 

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళి ల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

లూకా 24:30 => ఆయన వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు, ఒక రొటెట్ను పటుట్కొని 

సోత్తర్ము చేసి దాని విరిచి వారికి పంచిపెటట్గా 

లూకా 24:41 => అయితే వారు సంతోషముచేత ఇంకను నమమ్క ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన 

ఇకక్డ మీయొదద్ ఏమైన ఆహారము కలదా అని వారినడిగెను. 
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లూకా 24:42 => వారు కాలిచ్న చేప ముకక్ను ఆయనకిచిచ్రి.  

లూకా 24:43 => ఆయన దానిని తీసికొని వారియెదుట భుజించెను. 

యోహాను 21:13 => యేసు వచిచ్ ఆ రొటెట్ను తీసికొని వారికి పంచిపెటెట్ను. ఆలాగే చేపలనుకూడ 

పంచిపెటెట్ను. 

ఆదికాండము 18:8 => తరువాత అతడు వెనన్ను పాలను తాను సిదధ్ము చేయించిన దూడను తెచిచ్ 

వారియెదుట పెటిట్ వారు భోజనము చేయుచుండగా వారియొదద్ ఆ చెటుట్కిర్ంద నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 45:1 => అపుప్డు యోసేపు తనయొదద్ నిలిచినవారందరి యెదుట తనున్ తాను 

అణచుకొనజాలక నాయొదద్నుండి పర్తి మనుషుయ్ని వెలుపలికి పంపి వేయుడని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోసేపు తన సహోదరులకు తనున్తాను తెలియచేసికొనినపుప్డుఎవరును అతనియెదద్ 

నిలిచియుండలేదు 

మతత్యి 20:17 => యేసు యెరూషలేమునకు వెళల్నైయునన్పుప్డు ఆయన పండెర్ండుమంది 

శిషుయ్లను ఏకాంతముగా తీసికొనిపోయి, మారగ్మందు వారితో ఇటల్నెను. 

మతత్యి 26:29 => నా తండిర్ రాజయ్ములో మీతోకూడ నేను ఈ దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు 

దినమువరకు, ఇకను దాని తార్గనని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 5:43 => జరిగినది ఎవనికి తెలియకూడదని ఆయన వారికి గటిట్గా ఆజాఞ్పించి, ఆమెకు 

ఆహారము పెటుట్డని చెపెప్ను. 

లూకా 22:16 => అది దేవుని రాజయ్ములో నెరవేరువరకు ఇక ఎనన్డును దాని భుజింపనని మీతో 

చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:43 => ఆయన దానిని తీసికొని వారియెదుట భుజించెను. 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

యోహాను 16:16 => కొంచెము కాలమైన తరువాత మీరిక ననున్ చూడరు; మరి కొంచెము 

కాలమునకు ననున్ చూచెదరని చెపెప్ను. 
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యోహాను 20:25 => గనుక తకిక్న శిషుయ్లు మేము పర్భువును చూచితిమని అతనితో చెపప్గా 

అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వేర్లు ఆ మేకుల గురుతులో పెటిట్, నా చెయియ్ 

ఆయన పర్కక్లో ఉంచితేనే గాని నమమ్నే నమమ్నని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 21:12 => చేపలు అంత విసాత్రముగా పడినను వల పిగలలేదు. యేసు రండి భోజనము 

చేయుడని వారితో అనెను. ఆయన పర్భువని వారికి తెలిసినందున నీవెవడవని శిషుయ్లలో ఎవడును 

ఆయనను అడుగ తెగింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:4 => ఆయన వారిని కలిసికొని యీలాగు ఆజాఞ్పించెను మీరు 

యెరూషలేమునుండి వెళల్క, నావలన వినిన తండిర్యొకక్ వాగాద్నము కొరకు కనిపెటుట్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

1 కొరిందీయులకు 15:5 => ఆయన కేఫాకును, తరువాత పండెర్ండుగురికిని కనబడెను.  

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. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

1 యోహాను 1:2 => ఆ జీవము పర్తయ్క్షమాయెను; తండిర్యొదద్ ఉండి మాకు పర్తయ్క్షమైన ఆ 

నితయ్ జీవమును మేము చూచి , ఆ జీవమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు , దానిని మీకు 

తెలియపరచుచునాన్ము. 

వచనము 45 
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సునన్తి పొందినవారిలో పేతురుతో కూడ వచిచ్న విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము 

అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి విభార్ంతినొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:20 => ఈ జీవమునుగూరిచ్న మాటలనిన్యు పర్జలతో చెపుప్డని వారితో 

అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 
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మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళి ల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

యోహాను 21:21 => పేతురు అతనిని చూచి పర్భువా, యితని సంగతి ఏమగునని యేసును 

అడిగెను. 

యోహాను 21:22 => యేసు నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమి? నీవు ననున్ 

వెంబడించుమనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

మతత్యి 25:33 => తన కుడివైపున గొఱఱ్లను ఎడమవైపున మేకలను నిలువబెటుట్ను. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 
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మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 25:42 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు 

నాకు దాహమియయ్లేదు; 

మతత్యి 25:43 => పరదేశినై యుంటిని, మీరు ననున్ చేరుచ్కొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు 

నాకు బటట్లియయ్లేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు ననున్ చూడ రాలేదని చెపుప్ను. 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 
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మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 
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2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడడ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

1 పేతురు 4:5 => సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్టకు సిదధ్ముగా ఉనన్వానికి 

వారుతత్రవాదులైయునాన్రు. 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 
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పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

పర్కటన 22:12 => ఇదిగో తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను. వానివాని కిర్య చొపుప్న పర్తివాని కిచుచ్టకు 

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 

మతత్యి 11:1 => యేసు తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుట చాలించిన తరువాత వారి 

పటట్ణములలో బోధించుటకును పర్కటించుటకును అకక్డనుండి వెళి ల్పోయెను. 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

వచనము 46 

ఏలయనగా వారు భాషలతో మాటలాడుచు దేవుని ఘనపరచుచుండగా వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 

గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 
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మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 
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యోహాను 5:40 => అయితే మీకు జీవము కలుగునటుల్ మీరు నాయొదద్కు రానొలల్రు. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

యోహాను 20:31 => యేసు దేవుని కుమారుడైన కీర్సుత్ అని మీరు నముమ్నటుల్ను, నమిమ్ ఆయన 

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 
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రోమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుచ్ జీతము మరణము, అయితే దేవుని 

కృపావరము మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు నితయ్జీవము. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:39 => మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రమువలన ఏ విషయములలో 

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:9 => వారి హృదయములను విశావ్సమువలన పవితర్ పరచి మనకును 

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

యోహాను 3:14 => అరణయ్ములో మోషే సరప్మును ఏలాగు ఎతెత్నో,  

యోహాను 3:15 => ఆలాగే విశవ్సించు పర్తివాడును నశింపక ఆయన దావ్రా నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ మనుషయ్కుమారుడు ఎతత్బడవలెను. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

Page  of 1608 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యోహాను 3:17 => లోకము తన కుమారుని దావ్రా రక్షణ పొందుటకేగాని లోకమునకు తీరుప్ 

తీరుచ్టకు దేవుడాయనను లోకములోనికి పంపలేదు. 

యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 8:1 => కాబటిట్ యిపుప్డు కీర్సుత్యేసునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు. 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

రోమీయులకు 10:11 => ఏమనగా, ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడును సిగుగ్పడడని 

లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

గలతీయులకు 3:22 => యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలముగా కలిగిన వాగాద్నము 

విశవ్సించువారికి అనుగర్హింపబడునటుల్, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 40:7 => అపుప్డు పుసత్కపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము నేను 

వచిచ్యునాన్ను. 

లూకా 1:77 => మరియు ఓ శిశువా, నీవు సరోవ్నన్తుని పర్వకత్వనబడుదువు మన దేవుని మహా 

వాతస్లయ్మును బటిట్ వారి పాపములను క్షమించుట వలన  
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లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

యోహాను 12:41 => యెషయా ఆయన మహిమను చూచినందున ఆయననుగూరిచ్ ఈ మాటలు 

చెపెప్ను. 

యోహాను 20:23 => మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి 

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:21 => అనిన్టికి కుదురుబాటు కాలములు వచుచ్నని దేవుడు ఆదినుండి 

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 
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రోమీయులకు 1:2 => దేవుని సువారత్నిమితత్ము పర్తేయ్కింపబడినవాడునైన పౌలు రోమాలో ఉనన్ 

దేవుని పిర్యులకందరికి అనగా పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికందరికి (శుభమని చెపిప్) 

వార్యునది. 

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

రోమీయులకు 10:8 => అదేమని చెపుప్చునన్ది? వాకయ్ము నీయొదద్ను, నీ నోటను నీ 

హృదయములోను ఉనన్ది; అది మేము పర్కటించు విశావ్సవాకయ్మే. 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

హెబీర్యులకు 11:32 => ఇకను ఏమి చెపుప్దును? గిదోయ్ను, బారాకు, సమోస్ను, యెఫాత్, దావీదు, 

సమూయేలను వారినిగూరిచ్యు, పర్వకత్లనుగూరిచ్యు వివరించుటకు సమయము చాలదు. 

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  

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 2:12 => చినన్పిలల్లారా, ఆయన నామముబటిట్ మీ పాపములు క్షమింపబడినవి గనుక 

మీకు వార్యుచునాన్ను. 

వచనము 47 

అందుకు పేతురు మనవలె పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిన వీరు బాపిత్సమ్ము పొందకుండ ఎవడైనను నీళళ్కు 

ఆటంకము చేయగలడా అని చెపిప్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2 => అపుప్డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధవ్ని 

ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:3 => మరియు అగిన్జావ్లలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినటుట్గా వారికి 

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:15 => వీరు వచిచ్ వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందవలెనని వారికొరకు పార్రథ్న 

చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:17 => అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15 => నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట 

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:6 => తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుదాధ్తమ్ వారిమీదికి 

వచెచ్ను. అపుప్డు వారు భాషలతో మాటలాడుటకును పర్వచించుటకును మొదలుపెటిట్రి. 

యెహెజేక్లు 11:5 => అంతట యెహోవా ఆతమ్ నామీదికి వచిచ్ ఆజఞ్ ఇచిచ్నదేమనగా నీవు నీ మాట 

వారికి తెలియజేయుము, యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట యిదే ఇశార్యేలీయులారా, మీరీలాగున 

పలుకుచునాన్రే, మీ మనసుస్న పుటిట్న అభిపార్యములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 
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లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

యోహాను 1:33 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ననున్ పంపినవాడు 

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:2 => వారు పరిశుదాధ్తుమ్డునాన్డనన్ సంగతియే మేము వినలేదని 

చెపిప్రి. 

రోమీయులకు 14:3 => తినువాడు తిననివాని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేరుచ్కొనెను. 
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గలతీయులకు 3:2 => ఇది మాతర్మే మీవలన తెలిసికొన గోరుచునాన్ను; ధరమ్శాసత్ర సంబంధ 

కిర్యలవలన ఆతమ్ను పొందితిరా లేక విశావ్సముతో వినుటవలన పొందితిరా? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

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. 

వచనము 48 

యేసుకీర్సుత్ నామమందు వారు బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని ఆజాఞ్పించెను. తరువాత కొనిన్ దినములు 

తమయొదద్ ఉండుమని వారతని వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:3 => నీవు సునన్తి పొందనివారియొదద్కు పోయి వారితోకూడ భోజనము 

చేసితివని అతనితో వాదము పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15 => నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట 

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:16 => అపుప్డు యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్మిచెచ్ను గాని మీరు 

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 2:15 => మనము జనమ్మువలన యూదులమే గాని అనయ్జనులలో చేరిన పాపులము 

కాము. మనుషుయ్డు యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమువలననేగాని ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యల 

మూలమున నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడడని యెరిగి మనమును ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యల 

మూలమునగాక కీర్సుత్నందలి విశావ్సమువలననే నీతిమంతులమని తీరచ్బడుటకై యేసుకీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి యునాన్ము; 

ఎఫెసీయులకు 2:11 => కాబటిట్ మునుపు శరీర విషయములో అనయ్జనులై యుండి, 

శరీరమందుచేతితో చేయబడిన సునన్తి గలవారు అనబడిన వారిచేత సునన్తి లేనివారనబడిన మీరు 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 
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కొలొసస్యులకు 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 

కొలొసస్యులకు 2:14 => దేవుడు వార్తరూపకమైన ఆజఞ్లవలన మనమీద ఋణముగాను మనకు 

విరోధముగాను నుండిన పతర్మును మేకులతో సిలువకు కొటిట్, దానిమీది చేవార్తను తుడిచివేసి, 

మనకు అడడ్ము లేకుండ దానిని ఎతిత్వేసి మన అపరాధములననిన్టిని క్షమించి, 

యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 47:3 => ఆ మనుషుయ్డు కొలనూలు చేతపటుట్కొని తూరుప్ మారగ్మున బయలువెళి ల్ 

వెయియ్ మూరలు కొలిచి ఆ నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ చీలమండ లోతుండెను.  

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 10:5 => యేసు ఆ పండెర్ండుమందిని పంపుచు, వారిని చూచి వారికాజాఞ్పించినదేమనగా 

మీరు అనయ్జనుల దారిలోనికి వెళల్కుడి, సమరయుల యే పటట్ణములోనైనను పర్వేశింపకుడి గాని 

మారుక్ 1:8 => నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని గాని ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లో మీకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:5 => యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్ము ఇచెచ్ను గాని కొదిద్ దినములలోగా 

మీరు పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందెదరనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:2 => పేతురు యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు సునన్తి పొందినవారు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:8 => మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు 

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:6 => తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుదాధ్తమ్ వారిమీదికి 

వచెచ్ను. అపుప్డు వారు భాషలతో మాటలాడుటకును పర్వచించుటకును మొదలుపెటిట్రి. 

కొలొసస్యులకు 4:11 => మరియు యూసుత్ అను యేసు కూడ మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్డు. 

వీరు సునన్తి పొందినవారిలో చేరినవారు, వీరుమాతర్మే దేవుని రాజయ్ము నిమితత్ము నా జత పనివారై 

యునాన్రు, వీరివలన నాకు ఆదరణ కలిగెను. 

Page  of 1617 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 
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వచనము 1 

అనయ్జనులును దేవుని వాకయ్మంగీకరించిరని అపొసత్లులును యూదయ యందంతటనునన్ 

సహోదరులును వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:6 => తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుదాధ్తమ్ వారిమీదికి 

వచెచ్ను. అపుప్డు వారు భాషలతో మాటలాడుటకును పర్వచించుటకును మొదలుపెటిట్రి. 

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 14:21 => అనయ్భాషలు మాటలాడు జనులదావ్రాను, పరజనుల 

పెదవులదావ్రాను, ఈ జనులతో మాటలాడుదును; అపప్టికైనను వారు నా మాట వినకపోదురు అని 

పర్భువు చెపుప్చునాన్డని ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ది 

1 కొరిందీయులకు 14:22 => కాబటిట్ భాషలు విశావ్సులకు కాదు అవిశావ్సులకే 

సూచకమైయునన్వి. పర్వచించుట అవిశావ్సులకు కాదు విశావ్సులకే సూచకమైయునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 14:23 => సంఘమంతయు ఏకముగా కూడి అందరు భాషలతో 

మాటలాడుచుండగా, ఉపదేశము పొందనివారైనను అవిశావ్సులైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, మీరు 

వెఱిఱ్మాటలాడుచునాన్రని అనుకొందురు కదా? 

1 కొరిందీయులకు 14:24 => అయితే అందరు పర్వచించుచుండగా అవిశావ్సియైనను ఉపదేశము 

పొందనివాడైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, అందరి బోధవలన తాను పాపినని గర్హించి, అందరివలన 

విమరిశ్ంపబడును. 
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1 కొరిందీయులకు 14:25 => అపుప్డతని హృదయ రహసయ్ములు బయలుపడును. ఇందువలన 

దేవుడు నిజముగా మీలో ఉనాన్డని పర్చురము చేయుచు అతడు సాగిలపడి దేవునికి నమసాక్రము 

చేయును. 

యెహెజేక్లు 47:3 => ఆ మనుషుయ్డు కొలనూలు చేతపటుట్కొని తూరుప్ మారగ్మున బయలువెళి ల్ 

వెయియ్ మూరలు కొలిచి ఆ నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ చీలమండ లోతుండెను.  

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15 => నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట 

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

వచనము 2 

పేతురు యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు సునన్తి పొందినవారు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:36 => వారు తోర్వలో వెళుల్చుండగా నీళుల్నన్ యొక చోటికి వచిచ్నపుప్డు 

నపుంసకుడు ఇదిగో నీళుల్; నాకు బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15 => నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట 

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:16 => అపుప్డు యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్మిచెచ్ను గాని మీరు 

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

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 

ఆదికాండము 17:24 => అబార్హాము గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి చేయబడినపుప్డు అతడు 

తొంబదితొమిమ్ది యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 17:25 => అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలు గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి 

చేయబడినపుప్డు అతడు పదుమూడేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 17:26 => ఒకక్ దినమందే అబార్హామును అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలును సునన్తి 

పొందిరి. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 
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రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 3 

నీవు సునన్తి పొందనివారియొదద్కు పోయి వారితోకూడ భోజనము చేసితివని అతనితో వాదము 

పెటుట్కొనిరి. 

యోహాను 4:2 => ఆయన యూదయ దేశము విడిచి గలిలయ దేశమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:13 => కీర్సుత్ విభజింపబడియునాన్డా? పౌలు మీకొరకు సిలువ వేయబడెనా? 

పౌలు నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరా? 
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1 కొరిందీయులకు 1:14 => నా నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరని యెవరైనను 

చెపప్కుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:15 => కిర్సుప్నకును గాయియుకును తపప్ మరియెవరికిని నేను 

బాపిత్సమ్మియయ్లేదు; అందుకై దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:16 => సెత్ఫను ఇంటివారికిని బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని; వీరికి తపప్ మరి ఎవరికైనను 

బాపిత్సమ్మిచిచ్తినేమో నేనెరుగను. 

1 కొరిందీయులకు 1:17 => బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు కీర్సుత్ ననున్ పంపలేదు గాని, కీర్సుత్యొకక్ సిలువ 

వయ్రథ్ము కాకుండునటుల్, వాకాచ్తురయ్ము లేకుండ సువారత్ పర్కటించుటకే ఆయన ననున్ పంపెను. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

యోహాను 4:40 => ఆ సమరయులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, తమయొదద్ ఉండుమని ఆయనను 

వేడుకొనిరి గనుక ఆయన అకక్డ రెండు దినములుండెను. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:3 => నీవు సునన్తి పొందనివారియొదద్కు పోయి వారితోకూడ భోజనము 

చేసితివని అతనితో వాదము పెటుట్కొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:16 => మరియు కైసరయనుండి కొందరు శిషుయ్లు, మొదటనుండి 

శిషుయ్డుగా ఉండిన కుపీర్యుడైన మాన్సోను ఇంట మేము దిగవలెనను ఉదేద్శముతో అతనిని 

వెంటబెటుట్కొని మాతో కూడ వచిచ్రి. 

1 కొరిందీయులకు 1:17 => బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు కీర్సుత్ ననున్ పంపలేదు గాని, కీర్సుత్యొకక్ సిలువ 

వయ్రథ్ము కాకుండునటుల్, వాకాచ్తురయ్ము లేకుండ సువారత్ పర్కటించుటకే ఆయన ననున్ పంపెను. 

వచనము 4 

అందుకు పేతురు మొదటనుండి వరుసగా వారికి ఆ సంగతి ఈలాగు వివరించి చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:15 => వీరు వచిచ్ వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందవలెనని వారికొరకు పార్రథ్న 

చేసిరి. 

గలతీయులకు 1:17 => నాకంటె ముందుగా అపొసత్లులైన వారియొదద్కు యెరూషలేమునకైనను 

వెళల్ను లేదు గాని వెంటనే అరేబియా దేశములోనికి వెళి ల్తిని; పిమమ్ట దమసుక్ పటట్ణమునకు తిరిగి 

వచిచ్తిని. 

గలతీయులకు 1:18 => అటుపైని మూడు సంవతస్రములైన తరువాత కేఫాను పరిచయము 

చేసికొనవలెనని యెరూషలేమునకు వచిచ్ అతనితో కూడ పదునయిదు దినములుంటిని. 

గలతీయులకు 1:19 => అతనిని తపప్ అపొసత్లులలో మరి ఎవనిని నేను చూడలేదు గాని, పర్భువు 

యొకక్ సహోదరుడైన యాకోబును మాతర్ము చూచితిని. 

గలతీయులకు 1:20 => నేను మీకు వార్యుచునన్ యీ సంగతుల విషయమై, యిదిగో దేవుని 

యెదుట నేను అబదధ్మాడుట లేదు. 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 

గలతీయులకు 1:22 => కీర్సుత్నందునన్ యూదయ సంఘములవారికి నా ముఖపరిచయము 

లేకుండెను గాని 

Page  of 1625 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37 => యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ 

మొదలుకొని యూదయ యందంతట పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 96:1 => యెహోవామీద కొర్తత్ కీరత్న పాడుడి సరవ్భూజనులారా, యెహోవామీద పాడుడి 

కీరత్నలు 96:2 => యెహోవామీద పాడుడి, ఆయన నామమును సుత్తించుడి అనుదినము ఆయన 

రక్షణ సువారత్ను పర్కటించుడి. 
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కీరత్నలు 96:3 => అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి సమసత్ జనములలో ఆయన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను పర్చురించుడి 

కీరత్నలు 96:4 => యెహోవా మహాతమ్య్ము గలవాడు ఆయన అధికసోత్తర్ము పొందతగినవాడు 

సమసత్ దేవతలకంటెను ఆయన పూజనీయుడు. 

కీరత్నలు 96:5 => జనముల దేవతలందరు వటిట్ విగర్హములే యెహోవా ఆకాశవిశాలమును 

సృజించినవాడు. 

కీరత్నలు 96:6 => ఘనతాపర్భావములు ఆయన సనిన్ధిని ఉనన్వి బలసౌందరయ్ములు ఆయన 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉనన్వి. 

కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 96:8 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమ ఆయనకు చెలిల్ంచుడి నైవేదయ్ము తీసికొని 

ఆయన ఆవరణములలోనికి రండి. 

కీరత్నలు 96:9 => పరిశుదాధ్లంకారములు ధరించుకొని యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుడి 

సరవ్భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి.  

కీరత్నలు 96:10 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు లోకము కదలకుండ సిథ్రపరచబడియునన్ది 

నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన జనములను పరిపాలన చేయును. ఈ వారత్ను అనయ్జనులలో పర్కటించుడి  

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యెషయా 32:15 => అవి అడవిగాడిదలకు ఇషట్మైనచోటుల్గాను మందలు మేయు భూమిగాను 

ఉండును అరణయ్ము ఫలభరితమైన భూమిగాను ఫలభరితమైన భూమి వృక్షవనముగానుండును. 

యెషయా 35:1 => అరణయ్మును ఎండిన భూమియు సంతోషించును అడవి ఉలల్సించి కసూత్రి 

పుషప్మువలె పూయును  
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యెషయా 35:2 => అది బహుగా పూయుచు ఉలల్సించును ఉలల్సించి సంగీతములు పాడును 

లెబానోను సౌందరయ్ము దానికి కలుగును కరెమ్లు షారోనులకునన్ సొగసు దానికుండును అవి 

యెహోవా మహిమను మన దేవుని తేజసుస్ను చూచును.  

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 42:6 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని చెరసాలలోనుండి 

వెలుపలికి తెచుచ్టకును చీకటిలో నివసించువారిని బందీగృహములోనుండి వెలుపలికి తెచుచ్టకును  

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 52:10 => సమసత్ జనముల కనున్లయెదుట యెహోవా తన పరిశుదధ్ బాహువును 

బయలుపరచియునాన్డు. భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుని రక్షణ చూచెదరు.  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

యెషయా 62:2 => జనములు నీ నీతిని కనుగొనును రాజులందరు నీ మహిమను చూచెదరు 

యెహోవా నియమింపబోవు కొర్తత్పేరు నీకు పెటట్బడును. 

యిరిమ్యా 16:19 => యెహోవా, నా బలమా, నా దురగ్మా, ఆపతాక్లమందు నా ఆశర్యమా, 

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

హోషేయ 2:23 => నేను దానిని భూమియందు నాకొరకై వితుత్దును; జాలి నొందని దానియందు 

నేను జాలి చేసికొందును; నా జనము కానివారితో మీరే నా జనమని నేను చెపప్గా వారు నీవే మా 

దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

మీకా 5:7 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను, 

మనుషయ్పర్యతన్ము లేకుండను నరుల యోచన లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను ఆ యా 

జనముల మధయ్ను నుందురు. 

జెఫనాయ్ 2:11 => జనముల దీవ్పములలో నివసించు వారందరును తమతమ సాథ్నములనుండి తనకే 

నమసాక్రము చేయునటుల్ భూమిలోనునన్ దేవతలను ఆయన నిరూమ్లము చేయును, యెహోవా వారికి 

భయంకరుడుగా ఉండును. 

జెఫనాయ్ 3:9 => అపుప్డు జనులందరు యెహోవా నామమునుబటిట్ యేకమనసుక్లై ఆయనను 

సేవించునటుల్ నేను వారికి పవితర్మైన పెదవులనిచెచ్దను. 

జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 
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జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మారుక్ 16:5 => అపుప్డు వారు సమాధిలో పర్వేశించి, తెలల్ని నిలువుటంగీ ధరించుకొనియునన్ 

యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూరుచ్ండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి. 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

రోమీయులకు 15:7 => కాబటిట్ కీర్సుత్ మిముమ్ను చేరుచ్కొనిన పర్కారము దేవునికి మహిమ 

కలుగునటుల్ మీరును ఒకనినొకడు చేరుచ్కొనుడి. 

రోమీయులకు 15:8 => నేను చెపుప్నదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగాద్నముల విషయములో 

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 

రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 
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రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

పరమగీతము 8:8 => మాకొక చినన్ చెలెల్లు కలదు దానికి ఇంకను వయసుస్ రాలేదు వివాహకాలము 

వచిచ్నపుప్డు మేము దానివిషయమై యేమి చేయుదుము? 

మతత్యి 10:5 => యేసు ఆ పండెర్ండుమందిని పంపుచు, వారిని చూచి వారికాజాఞ్పించినదేమనగా 

మీరు అనయ్జనుల దారిలోనికి వెళల్కుడి, సమరయుల యే పటట్ణములోనైనను పర్వేశింపకుడి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:22 => వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ 

సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ వరకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

1 కొరిందీయులకు 15:1 => మరియు సహోదరులారా, నేను మీకు పర్కటించిన సువారత్ను మీకు 

తెలియపరచుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

వచనము 5 

నేను యొపేప్ పటట్ణములో పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనైతిని, అపుప్డొక దరశ్నము నాకు 

కలిగెను; అది ఏదనగా నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన పెదద్ దుపప్టివంటి యొక విధమైన పాతర్ 

ఆకాశమునుండి దిగి నాయొదద్కు వచెచ్ను 

Page  of 1631 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదె ద్మీది 

కెకెక్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45 => సునన్తి పొందినవారిలో పేతురుతో కూడ వచిచ్న 

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:1 => కొందరు యూదయనుండి వచిచ్ మీరు మోషే నియమించిన 

ఆచారము చొపుప్న సునన్తి పొందితేనే గాని రక్షణ పొందలేరని సహోదరులకు బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:5 => పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సులైన కొందరులేచి, అనయ్జనులకు 

సునన్తి చేయింపవలెననియు, మోషే ధరమ్శాసత్రమును గైకొనుడని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెననియు చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:21 => అనయ్జనులలో ఉనన్ యూదులు తమ పిలల్లకు సునన్తి 

చేయకూడదనియు, మన ఆచారముల చొపుప్న నడువకూడదనియు నీవు చెపుప్టవలన వారందరు 

మోషేను విడిచిపెటట్వలెనని నీవు బోధించుచునన్టుట్ వీరు నినున్ గూరిచ్ వరత్మానము వినియునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:22 => కావున మనమేమి చేయుదుము? నీవు వచిచ్న సంగతి వారు 

తపప్క విందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:23 => కాబటిట్ మేము నీకు చెపిప్నటుట్ చేయుము. మొర్కుక్బడియునన్ 

నలుగురు మనుషుయ్లు మాయొదద్ ఉనాన్రు. 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 
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గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

యెహోషువ 22:12 => ఇశార్యేలీయులు ఆ మాట వినినపుప్డు సమాజమంతయు వారితో 

యుదధ్ము చేయుటకు షిలోహులో కూడి 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

1 సమూయేలు 17:29 => అందుకు దావీదు నేనేమి చేసితిని? మాట మాతర్ము పలికితినని చెపిప్ 

మతత్యి 20:11 => వారది తీసికొని చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట మాతర్మే పనిచేసినను,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 

మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

కొలొసస్యులకు 4:11 => మరియు యూసుత్ అను యేసు కూడ మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్డు. 

వీరు సునన్తి పొందినవారిలో చేరినవారు, వీరుమాతర్మే దేవుని రాజయ్ము నిమితత్ము నా జత పనివారై 

యునాన్రు, వీరివలన నాకు ఆదరణ కలిగెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 
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వచనము 6 

దానివైపు నేను తేరి చూచి పరీకిష్ంపగా భూమియందుండు చతుషాప్ద జంతువులును అడవి 

మృగములును పార్కెడు పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నాకు కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 

మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:48 => యేసుకీర్సుత్ నామమందు వారు బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని 

ఆజాఞ్పించెను. తరువాత కొనిన్ దినములు తమయొదద్ ఉండుమని వారతని వేడుకొనిరి. 

లూకా 15:2 => పరిసయుయ్లును శాసు త్ర్లును అది చూచి ఇతడు పాపులను చేరుచ్కొని వారితో కూడ 

భోజనము చేయుచునాన్డని చాల సణుగుకొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

యెహోషువ 22:12 => ఇశార్యేలీయులు ఆ మాట వినినపుప్డు సమాజమంతయు వారితో 

యుదధ్ము చేయుటకు షిలోహులో కూడి 

మతత్యి 20:11 => వారది తీసికొని చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట మాతర్మే పనిచేసినను,  
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యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45 => సునన్తి పొందినవారిలో పేతురుతో కూడ వచిచ్న 

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  

రోమీయులకు 2:26 => కాబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రపు నీతి విధులను గైకొనినయెడల అతడు 

సునన్తి లేనివాడై యుండియు సునన్తిగలవాడుగా ఎంచబడును గదా? 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

వచనము 7 

అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని యొక శబద్ము నాతో చెపుప్ట వింటిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

యెహోషువ 22:21 => అందుకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారును 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులతో ఇచిచ్న ఉతత్రమేమనగా 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

యెహోషువ 22:23 => యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయి, దహనబలినైనను నైవేదయ్మునైనను 

దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని సమాధాన బలులను దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని మేము ఈ 

బలిపీఠమును కటిట్నయెడల యెహోవా తానే విమరశ్ చేయునుగాక. వేరొక హేతువుచేతనే ఈ 

బలిపీఠమును కటిట్తివిు. 

యెహోషువ 22:24 => ఏమనగా రాబోవు కాలమున మీ సంతానపువారు మా సంతానపువారితో 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతో మీకేమి సంబంధము? 

యెహోషువ 22:25 => రూబేనీయులారా గాదీయులారా, మీకును మాకును మధయ్ యెహోవా 

యొరాద్నును సరిహదుద్గా నియమించెను గదా యెహోవాయందు మీకు పాలేదియు లేదని చెపుప్టవలన 

మీ సంతానపువారు మా సంతానపువారిని యెహోవా విషయములో భయభకుత్లులేని వారగునటుల్ 

చేయుదురేమో అని భయపడి ఆ హేతువు చేతనే దీని చేసితివిు. 

యెహోషువ 22:26 => కాబటిట్ మేము మనము బలిపీఠమును కటుట్టకు సిదధ్పరచుదము రండని 

చెపుప్కొంటిమి; అది దహనబలుల నరిప్ంచుటకైనను బలి నరిప్ంచుటకైనను కాదు. 

యెహోషువ 22:27 => మన దహనబలుల విషయములోను బలుల విషయములోను 

సమాధానబలుల విషయములోను మనము యెహోవా సనిన్ధిని ఆయన సేవచేయవలయు ననుటకు 

యెహోవాయందు మీకు పాలు ఏదియు లేదను మాట మీ సంతతివారు మా సంతతివారికి 
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చెపప్జాలకుండునటుల్ అది మాకును మీకును మన తరువాత మన మన తరములవారికిని మధయ్ 

సాకిష్యైయుండును. 

యెహోషువ 22:28 => అందుకు మేము ఇకమీదట వారు మాతోనే గాని మా తరముల వారితోనే 

గాని అటుల్ చెపిప్నయెడల మేము మన పితరులు చేసిన బలిపీఠపు ఆకారమును చూడుడి; యిది 

దహనబలి నరిప్ంచుటకు కాదు బలినరిప్ంచుటకు కాదుగాని, మాకును మీకును మధయ్ సాకిష్యై 

యుండుటకే యని చెపుప్దమని అనుకొంటిమి. 

యెహోషువ 22:29 => ఆయన మందిరము నెదుటనునన్ మన దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము తపప్ 

దహన బలులకైనను నైవేదయ్ములకైనను బలులకైనను వేరొక బలిపీఠమును కటుట్నటుల్ నేడు 

యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయినయెడల నేమి యెహోవామీద దోర్హము చేసినయెడల నేమి 

మేము శాపగర్సుత్లమగుదుము గాక. 

యెహోషువ 22:30 => ఫీనెహాసను యాజకుడును సమాజ పర్ధానులును, అనగా అతనితో ఉండిన 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులును రూబేనీయులును గాదీయులును మనషీష్యులును చెపిప్న మాటలను 

విని సంతోషించిరి. 

యెహోషువ 22:31 => అపుప్డు యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహాసు 

రూబేనీయులతోను గాదీయులతోను మనషీష్యులతోను మీరు యెహోవాకు విరోధముగా ఈ దోర్హము 

చేయలేదు గనుక యెహోవా మన మధయ్నునాన్డని నేడు ఎరుగుదుము; ఇపుప్డు మీరు యెహోవా 

చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను విడిపించియునాన్రని చెపెప్ను. 

సామెతలు 15:1 => మృదువైన మాట కోర్ధమును చలాల్రుచ్ను. నొపిప్ంచు మాట కోపమును రేపును. 

లూకా 1:3 => గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశచ్యముగా జరిగినవని నీవు 

తెలిసికొనుటకు వాటిననిన్టిని మొదటనుండి తరచి పరిషాక్రముగా తెలిసికొనియునన్ నేనును నీ పేరట  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

వచనము 8 
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అందుకు నేను వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది ఏదియు నా నోట ఎనన్డును పడలేదని 

చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదె ద్మీది 

కెకెక్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10 => అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు 

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:12 => అందులో భూమియందుండు సకల విధములైన చతుషాప్ద 

జంతువులును, పార్కు పురుగులును, ఆకాశపకుష్లును ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:13 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక 

శబద్మతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:16 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను. వెంటనే ఆ పాతర్ ఆకాశమున 

కెతత్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:18 => పేతురు అను మారుపేరు గల సీమోను ఇకక్డ దిగియునాన్డా? 

అని అడిగిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:17 => అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్ దేవాలయములో 

పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనై పర్భువును చూచితిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 

యిరిమ్యా 1:11 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యిరీమ్యా, నీకేమి 

కనబడుచునన్దని సెలవిచెచ్ను. అందుకు బాదముచెటుట్ చువవ్ కనబడుచునన్దని నేననగా  

యిరిమ్యా 1:12 => యెహోవా నీవు బాగుగా కనిపెటిట్తివి; నేను చెపిప్న వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకు 

నేను ఆతురపడుచునాన్ననెను. 

యిరిమ్యా 1:13 => రెండవమారు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై నీకేమి కనబడుచునన్దని 

సెలవియయ్గా నేను మసలుచునన్ బాన నాకు కనబడుచునన్ది; దాని ముఖము ఉతత్ర దికుక్నకు 

తిరిగియునన్దంటిని. 

యిరిమ్యా 1:14 => అందుకు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఉతత్ర దికుక్నుండి కీడు బయలుదేరి 

యీ దేశనివాసులందరిమీదికి వచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 2:9 => నరపుతుర్డా, వారు తిరుగుబాటు చేసినటుల్ నీవు చేయక నేను నీతో చెపుప్ 

మాటను విని నోరుతెరచి నేనిచుచ్దాని భుజించుము అనెను. 
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ఆమోసు 7:4 => మరియు అగిన్చేత దండింపవలెనని అగిన్ రపిప్ంచి పర్భువైన యెహోవా దానిని 

దరశ్నరీతిగా నాకు కనుపరచెను. అదివచిచ్ అగాధమైన మహాజలమును మింగివేసి, సావ్సథ్య్మును 

మింగ మొదలుపెటిట్నపుప్డు  

ఆమోసు 7:5 => పర్భువైన యెహోవా, యాకోబు కొదిద్ జనము గలవాడు, అతడేలాగు నిలుచును? 

మానివేయుమని నేను మనవి చేయగా 

ఆమోసు 7:6 => పర్భువైన యెహోవా పశాచ్తాత్పపడి అదియు జరుగదని సెలవిచెచ్ను.  

ఆమోసు 7:7 => మరియు యెహోవా తాను మటట్పుగుండుచేత పటుట్కొని గుండుపెటిట్ చకక్గా 

కటట్బడిన యొక గోడమీద నిలువబడి ఇటుల్ దరశ్నరీతిగా నాకు కనుపరచెను. 

ఆమోసు 8:2 => ఆమోసూ, నీకు కనబడుచునన్దేమని ననన్డుగగా వేసవికాలపు పండల్గంప నాకు 

కనబడుచునన్దని నేనంటిని, అపుప్డు యెహోవా నాతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా జనులగు 

ఇశార్యేలీయులకు అంతము వచేచ్యునన్ది, నేనికను వారిని విచారణచేయక మానను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:9 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్ దూత వెంబడి వెళి ల్, దూతవలన జరిగినది 

నిజముగా జరిగెనని గర్హింపక, తనకు దరశ్నము కలిగెనని తలంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

వచనము 9 

రెండవమారు ఆ శబద్ము ఆకాశము నుండి దేవుడు పవితర్ము చేసినవి నీవు నిషిదధ్మైనవిగా ఎంచవదద్ని 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:4 => పేతురును యోహానును వానిని తేరిచూచి మాతటుట్ చూడుమనిరి. 

లూకా 4:20 => ఆయన గర్ంథము చుటిట్ పరిచారకునికిచిచ్ కూరుచ్ండెను.  

వచనము 10 

ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను; తరువాత అదంతయు ఆకాశమునకు తిరిగి తీసికొనిపోబడెను. 
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1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

వచనము 11 

వెంటనే కైసరయనుండి నాయొదద్కు పంపబడిన ముగుగ్రు మనుషుయ్లు మేమునన్ యింటియొదద్ 

నిలిచియుండిరి. 

మారుక్ 7:2 => ఆయన శిషుయ్లలో కొందరు అపవితర్మైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో 

భోజనము చేయుట చూచిరి. 

రోమీయులకు 14:14 => సహజముగా ఏదియు నిషిదధ్ము కాదని నేను పర్భువైన యేసునందు ఎరిగి 

రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. అయితే ఏదైనను నిషిదధ్మని యెంచుకొనువానికి అది నిషిదధ్మే. 

లేవీయకాండము 10:10 => మీరు పర్తిషిఠ్ంపబడిన దానినుండి లౌకికమైనదానిని , 

అపవితర్మైనదానినుండి పవితర్మైనదానిని వేరుచేయుటకును, 

లేవీయకాండము 11:47 => జంతువులను గూరిచ్యు, పకుష్లను గూరిచ్యు, జలచరములైన సమసత్ 

జీవులను గూరిచ్యు, నేలమీద పార్కు సమసత్ జీవులను గూరిచ్యు చేసిన విధి యిదే అని చెపుప్మనెను. 

ఎజార్ 9:11 => వారు మీరు సవ్తంతిర్ంచుకొనబోవు దేశము దాని నివాసుల అపవితర్తచేతను వారు 

చేయు అసహయ్మైన వాటిచేతను అపవితర్మాయెను, వారు జరిగించిన అసహయ్మైన వాటిచేత ఆ దేశము 

నలుదికుక్ల నిండినదాయెను. 

ఎజార్ 9:12 => కాబటిట్ మీరు మీ కుమారెత్లను వారి కుమారుల కియయ్కుడి. వారి కుమారెత్లను మీ 

కుమారుల కొరకు పుచుచ్కొనకుడి. మరియు వారికి కేష్మభాగయ్ములు కలుగవలెనని మీరు ఎనన్టికిని 

కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొకక్ సుఖమును అనుభవించి, మీ పిలల్లకు 

నితయ్ సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెదరని చెపిప్రి. 

హోషేయ 9:3 => ఎఫార్యిమీయులు ఐగుపుత్నకు మరలుదురు, అషూష్రు దేశములో వారు 

అపవితర్మైన వాటిని తిందురు, యెహోవా దేశములో వారు నివసింపకూడదు. 
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రోమీయులకు 14:14 => సహజముగా ఏదియు నిషిదధ్ము కాదని నేను పర్భువైన యేసునందు ఎరిగి 

రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. అయితే ఏదైనను నిషిదధ్మని యెంచుకొనువానికి అది నిషిదధ్మే. 

1 కొరిందీయులకు 7:14 => అవిశావ్సియైన భరత్ భారయ్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును; 

అవిశావ్సురాలైన భారయ్ విశావ్సియైన భరత్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును. లేనియెడల మీ పిలల్లు 

అపవితుర్లైయుందురు, ఇపుప్డైతే వారు పవితుర్లు 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 22:19 => మీ సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ముగా నుండినయెడల యెహోవా 

మందిరముండు యెహోవా సావ్ధీనదేశమునకు మీరు వచిచ్ మా మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన 

దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, 

మా మీద తిరుగబడకుడి, 

మతత్యి 15:11 => నోటపడునది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదు గాని నోటనుండి వచుచ్నదియే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  

వచనము 12 

అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు 

సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట పర్వేశించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 

మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:9 => వారి హృదయములను విశావ్సమువలన పవితర్ పరచి మనకును 

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

1 తిమోతి 4 : 5 = > ఏలయనగా అది దేవుని వాకయ్మువలనను పార్రథ్ నవలనను 

పవితర్పరచబడుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుదిధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

యెహోషువ 22:19 => మీ సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ముగా నుండినయెడల యెహోవా 

మందిరముండు యెహోవా సావ్ధీనదేశమునకు మీరు వచిచ్ మా మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన 

దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, 

మా మీద తిరుగబడకుడి, 

జెకరాయ్ 14:20 => ఆ దినమున గుఱఱ్ముల యొకక్ కళె ల్ములమీద యెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను 

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

మతత్యి 15:11 => నోటపడునది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదు గాని నోటనుండి వచుచ్నదియే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

రోమీయులకు 14:14 => సహజముగా ఏదియు నిషిదధ్ము కాదని నేను పర్భువైన యేసునందు ఎరిగి 

రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. అయితే ఏదైనను నిషిదధ్మని యెంచుకొనువానికి అది నిషిదధ్మే. 

వచనము 13 

అపుప్డతడు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి పేతురు అను మారుపేరు గల సీమోనును 

పిలిపించుము; 

సంఖాయ్కాండము 24:10 => అపుప్డు బాలాకు కోపము బిలాముమీద మండెను గనుక అతడు 

తనచేతులు చరుచుకొని బిలాముతో నా శతుర్వులను శపించుటకు నినున్ పిలిపించితిని కాని నీవు ఈ 

ముమామ్రు వారిని పూరిత్గా దీవించితివి. కాబటిట్ నీవు ఇపుప్డు నీ చోటికి వేగముగా వెళుల్ము. 

యోహాను 13:38 => యేసు నాకొరకు నీ పార్ణము పెటుట్దువా? ఆయనను ఎరుగనని నీవు 

ముమామ్రు చెపప్కముందు కోడి కూయదని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

వచనము 14 

నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో 

చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:12 => అతడు అననీయ అనునొక మనుషుయ్డు లోపలికి వచిచ్, తాను 

దృషిట్పొందునటుల్ తలమీద చేతులుంచుట చూచియునాన్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:18 => పేతురు అను మారుపేరు గల సీమోను ఇకక్డ దిగియునాన్డా? 

అని అడిగిరి 

నిరగ్మకాండము 4:14 => ఆయన మోషేమీద కోపపడి లేవీయుడగు నీ అనన్యైన అహరోను లేడా? 

అతడు బాగుగా మాటలాడగలడని నేనెరుగుదును, ఇదిగో అతడు నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డు, 

అతడు నినున్ చూచి తన హృదయమందు సంతోషించును; 

నిరగ్మకాండము 4:27 => మరియు యెహోవా మోషేను ఎదురొక్నుటకు అరణయ్ములోనికి వెళుల్మని 

అహరోనుతో చెపప్గా అతడు వెళి ల్ దేవుని పరవ్తమందు అతని కలిసికొని అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

వచనము 15 

నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని 

దిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:29 => అపుప్డు ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో నీవు ఆ రథము దగగ్రకుపోయి దానిని 

కలిసికొనుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:19 => పేతురు ఆ దరశ్నమునుగూరిచ్ యోచించుచుండగా ఆతమ్ ఇదిగో 

ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నినున్ వెదకుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:20 => నీవు లేచి కిర్ందికి దిగి, సందేహింపక వారితో కూడ వెళుల్ము; 

నేను వారిని పంపియునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:4 => కాబటిట్ వీరు పరిశుదాధ్తమ్చేత పంపబడినవారై సెలూకయకు వచిచ్ 

అకక్డనుండి ఓడయెకిక్ కుపర్కు వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:7 => యేసు యొకక్ ఆతమ్ వారిని వెళల్నియయ్లేదు. 

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 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 
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పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45 => సునన్తి పొందినవారిలో పేతురుతో కూడ వచిచ్న 

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  

లూకా 2:27 => అంతట ధరమ్శాసత్ర పదధ్తి చొపుప్న ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తలిదండుర్లు 

శిశువైన యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్నపుప్డు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:2 => పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును 

కలిగినపుప్డు , ఈ అంశము విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును 

యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 

వచనము 16 

అపుప్డు యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్మిచెచ్ను గాని మీరు పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని 

పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:5 => ఇపుప్డు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి, పేతురు అను మారు 

పేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:6 => అతడు సముదర్పు దరినునన్ సీమోనను ఒక చరమ్కారుని యింట 

దిగియునాన్డని అతనితో చెపెప్ను. 

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 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:32 => పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; అతడు 

సముదర్పు దరినునన్ చరమ్కారుడైన సీమోను ఇంట దిగియునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:43 => పేతురు యొపేప్లో సీమోనను ఒక చరమ్కారునియొదద్ 

బహుదినములు నివసించెను. 

కీరత్నలు 85:9 => మన దేశములో మహిమ నివసించునటుల్ ఆయన రక్షణ ఆయనకు 

భయపడువారికి సమీపముగా నునన్ది. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:6 => అతడు సముదర్పు దరినునన్ సీమోనను ఒక చరమ్కారుని యింట 

దిగియునాన్డని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

వచనము 17 

కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ 

సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:6 => అతడు సముదర్పు దరినునన్ సీమోనను ఒక చరమ్కారుని యింట 

దిగియునాన్డని అతనితో చెపెప్ను. 
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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 10:32 => పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; అతడు 

సముదర్పు దరినునన్ చరమ్కారుడైన సీమోను ఇంట దిగియునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

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. 

కీరత్నలు 19:10 => అవి బంగారుకంటెను విసాత్రమైన మేలిమి బంగారుకంటెను కోరదగినవి 

తేనెకంటెను జుంటితేనె ధారలకంటెను మధురమైనవి. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 
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మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

యోహాను 6:63 => ఆతమ్యే జీవింపచేయుచునన్ది; శరీరము కేవలము నిష పర్యోజనము. నేను 

మీతో చెపిప్యునన్ మాటలు ఆతమ్యు జీవమునైయునన్వి గాని 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

యోహాను 12:50 => మరియు ఆయన ఆజఞ్ నితయ్జీవమని నేనెరుగుదును గనుక నేను చెపుప్ 

సంగతులను తండిర్ నాతో చెపిప్నపర్కారము చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 20:31 => యేసు దేవుని కుమారుడైన కీర్సుత్ అని మీరు నముమ్నటుల్ను, నమిమ్ ఆయన 

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 

రోమీయులకు 1:17 => ఎందుకనిన నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించునని వార్యబడిన 

పర్కారము విశావ్సమూలముగా అంతకంతకు విశావ్సము కలుగునటుల్ దేవుని నీతి దానియందు 

బయలుపరచబడుచునన్ది.  

రోమీయులకు 10:9 => అదేమనగా యేసు పర్భువని నీ నోటితో ఒపుప్కొని, దేవుడు 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయమందు విశవ్సించినయెడల, నీవు రకిష్ంపబడుదువు. 

రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

1 యోహాను 5:9 => దేవుని కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడు తనలోనే యీ సాక్షయ్ము 

కలిగియునాన్డు; దేవుని నమమ్నివాడు ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్న సాక్షయ్మును నమమ్లేదు 

గనుక అతడు దేవుని అబదిధ్కునిగా చేసినవాడే. 
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1 యోహాను 5:10 => ఆ సాక్షయ్మేమనగా దేవుడు మనకు నితయ్జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము 

ఆయన కుమారుని యందునన్ది. 

1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 5:13 => ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగిన ధైరయ్మేదనగా, ఆయన చితాత్నుసారముగా 

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

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 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

కీరత్నలు 103:17 => ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు ఆయన కటట్డలననుసరించి నడచుకొను 

వారిమీద యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారిమీద  
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కీరత్నలు 112:2 => వాని సంతతివారు భూమిమీద బలవంతులగుదురు యథారథ్వంతుల 

వంశపువారు దీవింపబడుదురు 

కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 115:14 => యెహోవా మిముమ్ను మీ పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 

సామెతలు 20:7 => యథారథ్వరత్నుడగు నీతిమంతుని పిలల్లు వాని తదనంతరము ధనుయ్లగుదురు. 

యెషయా 61:8 => ఏలయనగా నాయ్యముచేయుట యెహోవానగు నాకిషట్ము ఒకడు 

అనాయ్యముగా ఒకనిసొతుత్ పటుట్కొనుట నాకసహయ్ము. సతయ్మునుబటిట్ వారి కిర్యాఫలమును 

వారికిచుచ్చు వారితో నితయ్నిబంధన చేయుదును.  

యెషయా 61:9 => జనములలో వారి సంతతి తెలియబడును జనముల మధయ్ను వారి సంతానము 

పర్సిదిధ్నొందును వారు యెహోవా ఆశీరవ్దించిన జనమని వారిని చూచినవారందరు ఒపుప్కొందురు  

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

లూకా 19:10 => నశించినదానిని వెదకి రకిష్ంచుటకు మనుషయ్కుమారుడు వచెచ్నని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యెహోషువ 2:18 => నీవు మముమ్ను దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎఱఱ్ని దారమును కటిట్, నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని నీ అనన్దముమ్లను నీ తండిర్ యింటివారినందరిని నీయింట చేరుచ్కొనుము. 

కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

కీరత్నలు 50:23 => సుత్తియాగము అరిప్ంచువాడు ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు నేను వానికి దేవుని 

రక్షణ కనుపరచునటుల్ వాడు మారగ్ము సిదధ్పరచుకొనెను.  

కీరత్నలు 85:9 => మన దేశములో మహిమ నివసించునటుల్ ఆయన రక్షణ ఆయనకు 

భయపడువారికి సమీపముగా నునన్ది. 

Page  of 1653 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:20 => ఈ జీవమునుగూరిచ్న మాటలనిన్యు పర్జలతో చెపుప్డని వారితో 

అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

వచనము 18 

వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన 

మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37 => యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ 

మొదలుకొని యూదయ యందంతట పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:44 => పేతురు ఈ మాటలు ఇంక చెపుప్చుండగా అతని బోధ వినన్ 

వారందరిమీదికి పరిశుదాధ్తమ్ దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45 => సునన్తి పొందినవారిలో పేతురుతో కూడ వచిచ్న 

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:46 => ఏలయనగా వారు భాషలతో మాటలాడుచు దేవుని 

ఘనపరచుచుండగా వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:6 => తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుదాధ్తమ్ వారిమీదికి 

వచెచ్ను. అపుప్డు వారు భాషలతో మాటలాడుటకును పర్వచించుటకును మొదలుపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2 => అపుప్డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధవ్ని 

ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:3 => మరియు అగిన్జావ్లలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినటుట్గా వారికి 

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:5 => ఆ కాలమున ఆకాశము కిర్ందనుండు పర్తి జనములోనుండి వచిచ్న 

భకిత్గల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:6 => ఈ శబద్ము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడివచిచ్, పర్తి 

మనుషుయ్డు తన తన సవ్భాషతో వారు మాటలాడుట విని కలవరపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:7 => అంతట అందరు విభార్ంతినొంది ఆశచ్రయ్పడి ఇదిగో 

మాటలాడుచునన్ వీరందరు గలిలయులు కారా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:8 => మనలో పర్తివాడు తాను పుటిట్న దేశపు భాషతో వీరు మాటలాడుట 

మనము వినుచునాన్మే; ఇదేమి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:12 => అందరు విభార్ంతినొంది యెటుతోచక యిదేమగునో అని ఒకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21 => వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుటిట్ంచిరి తమ 

వయ్రథ్ పర్వరత్నవలన నాకు ఆగర్హము పుటిట్ంచిరి కాబటిట్ జనముకాని వారివలన వారికి రోషము 

పుటిట్ంతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుటిట్ంతును. 
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యెహెజేక్లు 11:5 => అంతట యెహోవా ఆతమ్ నామీదికి వచిచ్ ఆజఞ్ ఇచిచ్నదేమనగా నీవు నీ మాట 

వారికి తెలియజేయుము, యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట యిదే ఇశార్యేలీయులారా, మీరీలాగున 

పలుకుచునాన్రే, మీ మనసుస్న పుటిట్న అభిపార్యములు నాకు తెలిసేయునన్వి. 

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

మీకా 5:7 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను, 

మనుషయ్పర్యతన్ము లేకుండను నరుల యోచన లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను ఆ యా 

జనముల మధయ్ను నుందురు. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మారుక్ 1:8 => నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని గాని ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లో మీకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ పర్కటించుచుండెను. 

లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

యోహాను 1:33 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ననున్ పంపినవాడు 

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:5 => యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్ము ఇచెచ్ను గాని కొదిద్ దినములలోగా 

మీరు పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందెదరనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:44 => పేతురు ఈ మాటలు ఇంక చెపుప్చుండగా అతని బోధ వినన్ 

వారందరిమీదికి పరిశుదాధ్తమ్ దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:47 => అందుకు పేతురు మనవలె పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిన వీరు 

బాపిత్సమ్ము పొందకుండ ఎవడైనను నీళళ్కు ఆటంకము చేయగలడా అని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:8 => మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు 

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:2 => వారు పరిశుదాధ్తుమ్డునాన్డనన్ సంగతియే మేము వినలేదని 

చెపిప్రి. 

గలతీయులకు 3:2 => ఇది మాతర్మే మీవలన తెలిసికొన గోరుచునాన్ను; ధరమ్శాసత్ర సంబంధ 

కిర్యలవలన ఆతమ్ను పొందితిరా లేక విశావ్సముతో వినుటవలన పొందితిరా? 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 
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వచనము 19 

సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని 

వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

లూకా 24:8 => అపుప్డు వారాయన మాటలు జాఞ్పకము చేసికొని 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

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 

2 పేతురు 3:1 => పిర్యులారా, యీ రెండవ పతిర్క మీకిపుప్డు వార్యుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:5 => యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్ము ఇచెచ్ను గాని కొదిద్ దినములలోగా 

మీరు పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందెదరనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:2 => వారు పరిశుదాధ్తుమ్డునాన్డనన్ సంగతియే మేము వినలేదని 

చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:3 => అపుప్డతడు ఆలాగైతే మీరు దేనినిబటిట్ బాపిత్సమ్ము పొందితిరని 

అడుగగా వారు యోహాను బాపిత్సమ్మును బటిట్యే అని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:4 => అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక వచుచ్వానియందు, అనగా 

యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని 

చెపెప్ను. 
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మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మారుక్ 1:8 => నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని గాని ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లో మీకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ పర్కటించుచుండెను. 

లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

యోహాను 1:26 => యోహాను నేను నీళల్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను గాని నా వెనుక 

వచుచ్చునన్వాడు మీ మధయ్ ఉనాన్డు;  

యోహాను 1:33 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ననున్ పంపినవాడు 

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యెషయా 44:4 => నీటికాలువలయొదద్ నాటబడిన నిరవంజిచెటుల్ గడిడ్లో ఎదుగునటుల్ వారు 

ఎదుగుదురు. 

యెషయా 44:5 => ఒకడునేను యెహోవావాడననును, మరియొకడు యాకోబు పేరు చెపుప్కొనును, 

మరియొకడు యెహోవా వాడనని తనచేతితో వార్సి ఇశార్యేలను మారుపేరు పెటుట్కొనును. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 
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యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

యోవేలు 3:18 => ఆ దినమందు పరవ్తములలోనుండి కొర్తత్ దార్కాష్రసము పారును, 

కొండలలోనుండి పాలు పర్వహించును. యూదా నదులనిన్టిలో నీళుల్ పారును, నీటి ఊట యెహోవా 

మందిర ములోనుండి ఉబికి పారి షితీత్ము లోయను తడుపును. 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

యెహెజేక్లు 47:3 => ఆ మనుషుయ్డు కొలనూలు చేతపటుట్కొని తూరుప్ మారగ్మున బయలువెళి ల్ 

వెయియ్ మూరలు కొలిచి ఆ నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ చీలమండ లోతుండెను.  

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

యోహాను 2:22 => ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయన ఈ మాట చెపెప్నని ఆయన 

శిషుయ్లు జాఞ్పకము చేసికొని, లేఖనమును యేసు చెపిప్న మాటను నమిమ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:4 => అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక వచుచ్వానియందు, అనగా 

యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని 

చెపెప్ను. 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 
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వచనము 20 

కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు 

దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15 => నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట 

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

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 

మతత్యి 20:14 => నీకిచిచ్నటే ట్ కడపట వచిచ్న వీరికిచుచ్టకును నాకిషట్మైనది; 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:15 => అందుకు మోషేతో ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు ఎవనిని కరుణింతునో వానిని 

కరుణింతును; ఎవనియెడల జాలి చూపుదునో వానియెడల జాలి చూపుదును. 

రోమీయులకు 9:16 => కాగా పొందగోరువానివలననైనను, పర్యాసపడువానివలననైనను కాదు 

గాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును. 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 

రోమీయులకు 11:35 => ముందుగా ఆయనకిచిచ్, పర్తిఫలము పొందగలవాడెవడు? 
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రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:47 => అందుకు పేతురు మనవలె పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిన వీరు 

బాపిత్సమ్ము పొందకుండ ఎవడైనను నీళళ్కు ఆటంకము చేయగలడా అని చెపిప్ 

యోబు 9:12 => ఆయన పటుట్కొనిపోగా ఆయనను అడడ్గింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచునాన్వని 

ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?  

యోబు 9:13 => దేవుని కోపము చలాల్రదు రాహాబు సహాయులు ఆయనకు లోబడుదురు. 

యోబు 9:14 => కావున ఆయనకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు నేనెంతటివాడను? ఆయనతో వాదించుచు 

సరియైన మాటలు పలుకుటకు నేనేపాటివాడను?  

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

యోబు 40:9 => దేవునికి కలిగియునన్ బాహుబలము నీకు కలదా? ఆయన ఉరుము ధవ్నివంటి 

సవ్రముతో నీవు గరిజ్ంపగలవా? 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

రోమీయులకు 9:21 => ఒక ముదద్లోనుండియే యొక ఘటము ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును 

చేయుటకు మంటిమీద కుమమ్రివానికి అధికారము లేదా? 
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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 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

రోమీయులకు 9:25 => ఆ పర్కారము నా పర్జలు కానివారికి నా పర్జలనియు, పిర్యురాలు 

కానిదానికి పిర్యురాలనియు, పేరు పెటుట్దును. 

రోమీయులకు 9:26 => మరియు జరుగునదేమనగా, మీరు నా పర్జలు కారని యేచోటను వారితో 

చెపప్బడెనో, ఆ చోటనే జీవముగల దేవుని కుమారులని వారికి పేరుపెటట్బడును అని హోషేయలో 

ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 24:50 => లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే 

అవునని గాని కాదని గాని చెపప్జాలము; 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

మారుక్ 7:28 => అందుకామె నిజమే పర్భువా, అయితే కుకక్పిలల్లు కూడ బలల్కిర్ంద ఉండి, పిలల్లు 

పడవేయు రొటెట్ముకక్లు తినును గదా అని ఆయనతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

రోమీయులకు 14:4 => పరుని సేవకునికి తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవెవడవు? అతడు 

నిలిచియుండుటయైనను పడియుండుటయైనను అతని సొంత యజమానుని పనియే; అతడు 

నిలుచును, పర్భువు అతనిని నిలువబెటుట్టకు శకిత్ గలవాడు. 

1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

వచనము 21 

పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

లేవీయకాండము 10:19 => అందుకు అహరోను మోషేతో ఇదిగో నేడు పాపపరిహారారథ్బలి 

పశువును దహనబలి దర్వయ్మును యెహోవా సనిన్ధికి వారు తేగా ఇటిట్ ఆపదలు నాకు సంభవించెను. 

నేను పాపపరిహారారథ్మైనబలి దర్వయ్మును నేడు తినినయెడల అది యెహోవా దృషిట్కి మంచిదగునా 

అనెను. 

లేవీయకాండము 10:20 => మోషే ఆ మాట విని ఒపుప్కొనెను. 

యెహోషువ 22:30 => ఫీనెహాసను యాజకుడును సమాజ పర్ధానులును, అనగా అతనితో ఉండిన 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులును రూబేనీయులును గాదీయులును మనషీష్యులును చెపిప్న మాటలను 

విని సంతోషించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 1:24 => వారు ననున్బటిట్ దేవుని మహిమ పరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:1 => అనయ్జనులును దేవుని వాకయ్మంగీకరించిరని అపొసత్లులును 

యూదయ యందంతటనునన్ సహోదరులును వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 

రోమీయులకు 3:30 => దేవుడు ఒకడే గనుక, ఆయన సునన్తి గలవారిని విశావ్సమూలముగాను, 

సునన్తి లేనివారిని విశావ్సముదావ్రాను, నీతిమంతులనుగా తీరుచ్ను. 

రోమీయులకు 9:30 => అటల్యితే మనమేమందుము? నీతిని వెంటాడని అనయ్జనులు నీతిని, అనగా 

విశావ్సమూలమైన నీతిని పొందిరి;  

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 

రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 
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రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

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 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 3:26 => యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరు విశావ్సమువలన దేవుని కుమారులై 

యునాన్రు. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:11 => కాబటిట్ మునుపు శరీర విషయములో అనయ్జనులై యుండి, 

శరీరమందుచేతితో చేయబడిన సునన్తి గలవారు అనబడిన వారిచేత సునన్తి లేనివారనబడిన మీరు 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 
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ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:14 => ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేవ్షమును, 

అనగా విధిరూపకమైన ఆజఞ్లుగల ధరమ్శాసత్రమును తన శరీరమందు కొటిట్వేయుటచేత మధయ్గోడను 

పడగొటిట్, మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 

ఎఫెసీయులకు 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:18 => ఆయన దావ్రానే మనము ఉభయులము ఒకక్ ఆతమ్యందు తండిర్ సనిన్ధికి 

చేరగలిగి యునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  
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యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడాడ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 
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2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

యాకోబు 1:16 => నా పిర్య సహోదరులారా, మోసపోకుడి. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెహెజేక్లు 47:22 => మీరు చీటుల్వేసి మీకును మీలో నివసించి పిలల్లుకనిన పరదేశులకును 

సావ్సథ్య్ములను విభజించునపుప్డు ఇశార్యేలీయులలో దేశమందు పుటిట్నవారినిగా ఆ పరదేశులను 

మీరు ఎంచవలెను, ఇశార్యేలు గోతిర్కులతో పాటు తామును సావ్సథ్య్ము నొందునటుల్ మీవలె వారును 

చీటుల్ వేయవలెను. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 
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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 12:18 => ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు ఈయనను నేను ఏరప్రచుకొంటిని ఈయన నా 

పార్ణమునకిషుట్డైన నా పిర్యుడు ఈయనమీద నా ఆతమ్ నుంచెదను ఈయన అనయ్జనులకు 

నాయ్యవిధిని పర్చురము చేయును. 

మారుక్ 6:12 => కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 

మారుక్ 7:28 => అందుకామె నిజమే పర్భువా, అయితే కుకక్పిలల్లు కూడ బలల్కిర్ంద ఉండి, పిలల్లు 

పడవేయు రొటెట్ముకక్లు తినును గదా అని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 2:20 => అంతట ఆ గొఱఱ్ల కాపరులు తమతో చెపప్బడినటుట్గా తాము వినన్వాటిని 

కనన్వాటిననిన్టినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచు సోత్తర్ము చేయుచు తిరిగివెళి ల్రి. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 18:43 => వెంటనే వాడు చూపుపొంది దేవుని మహిమపరచుచు ఆయనను వెంబడించెను. 

పర్జలందరు అది చూచి దేవుని సోత్తర్ము చేసిరి. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 7:35 => అందుకు యూదులు మనము ఈయనను కనుగొనకుండునటుల్ ఈయన ఎకక్డికి 

వెళల్బోవుచునాన్డు? గీర్సుదేశసుథ్లలో చెదరిపోయిన వారియొదద్కు వెళి ల్ గీర్సుదేశసుథ్లకు బోధించునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:6 => నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినపుప్డెలల్ను నా దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 
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1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

హెబీర్యులకు 6:9 => అయితే పిర్యులారా, మేమీలాగు చెపుప్చునన్ను, మీరింతకంటె మంచిదియు 

రక్షణకరమైనదియునైన సిథ్తిలోనే యునాన్రని రూఢిగా నముమ్చునాన్ము. 

వచనము 22 

వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ 

వరకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:4 => కాబటిట్ చెదరిపోయివారు సువారత్ వాకయ్మును పర్కటించుచు 

సంచారముచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:2 => అపుప్డు ఫేనీకేకు వెళల్బోవుచునన్ ఒక ఓడను చూచి దానిని ఎకిక్ 

బయలుదేరితివిు.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:4 => కాబటిట్ వీరు పరిశుదాధ్తమ్చేత పంపబడినవారై సెలూకయకు వచిచ్ 

అకక్డనుండి ఓడయెకిక్ కుపర్కు వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:16 => మరియు కైసరయనుండి కొందరు శిషుయ్లు, మొదటనుండి 

శిషుయ్డుగా ఉండిన కుపీర్యుడైన మాన్సోను ఇంట మేము దిగవలెనను ఉదేద్శముతో అతనిని 

వెంటబెటుట్కొని మాతో కూడ వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

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 15:35 => అయితే పౌలును బరన్బాయు అంతియొకయలో నిలిచి, యింక 

అనేకులతో కూడ పర్భువు వాకయ్ము బోధించుచు పర్కటించుచు నుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 
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మతత్యి 10:6 => ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 

యోహాను 7:35 => అందుకు యూదులు మనము ఈయనను కనుగొనకుండునటుల్ ఈయన ఎకక్డికి 

వెళల్బోవుచునాన్డు? గీర్సుదేశసుథ్లలో చెదరిపోయిన వారియొదద్కు వెళి ల్ గీర్సుదేశసుథ్లకు బోధించునా? 

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

మతత్యి 22:4 => కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిదధ్పరచియునాన్ను; ఎదుద్లును కొర్వివ్న 

పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; పెండిల్విందుకు రండని పిలువబడిన 

వారితో చెపుప్డని వేరే దాసులను పంపెను గాని 

మారుక్ 2:2 => ఆయన యింట ఉనాన్డని వినవచిచ్నపుప్డు అనేకులు కూడివచిచ్రి గనుక 

వాకిటనైనను వారికి సథ్లము లేకపోయెను. ఆయన వారికి వాకయ్ము బోధించుచుండగా 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:4 => కాబటిట్ చెదరిపోయివారు సువారత్ వాకయ్మును పర్కటించుచు 

సంచారముచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:7 => లుసత్రలో బలహీన పాదములుగల యొకడుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:26 => అకక్డనుండి ఓడ యెకిక్, తాము నెరవేరిచ్న పని నిమితత్ము 

దేవుని కృపకు అపప్గింపబడినవారై, మొదట బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:3 => కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, 

సిరియవైపుగా వెళి ల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:4 => అకక్డనుండి బయలుదేరిన తరువాత ఎదురుగాలి 

కొటుట్చునన్ందున కుపర్చాటున ఓడ నడిపించితివిు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:12 => సహోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువారత్ మరి యెకుక్వగా 

పర్బలమగుటకే సమకూడెనని మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

వచనము 23 

అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని 

అందరిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళి ల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 

గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱిఱ్తనముగాను 

ఉనాన్డు; గాని యూదులకేమి, గీర్సు దేశసుథ్లకేమి, పిలువబడినవారికే కీర్సుత్ దేవుని శకిత్యును దేవుని 

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 2:2 => నేను, యేసుకీర్సుత్ను అనగా, సిలువవేయబడిన యేసుకీర్సుత్ను తపప్, 

మరిదేనిని మీమధయ్ నెరుగకుందునని నిశచ్యించుకొంటిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 
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పర్సంగి 11:6 => ఉదయమందు వితత్నమును వితుత్ము, అసత్మయమందును నీ చేయి వెనుక 

తియయ్క వితుత్ము, అది ఫలించునో యిది ఫలించునో లేక రెండును సరిసమానముగా ఎదుగునో 

నీవెరుగవు. 

మతత్యి 22:4 => కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిదధ్పరచియునాన్ను; ఎదుద్లును కొర్వివ్న 

పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; పెండిల్విందుకు రండని పిలువబడిన 

వారితో చెపుప్డని వేరే దాసులను పంపెను గాని 

మారుక్ 15:21 => కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు పలెల్టూరినుండి వచిచ్ ఆ మారగ్మున 

పోవుచుండగా, ఆయన సిలువను మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:4 => అకక్డనుండి బయలుదేరిన తరువాత ఎదురుగాలి 

కొటుట్చునన్ందున కుపర్చాటున ఓడ నడిపించితివిు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  

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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వచనము 24 

అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు 

పక్షమున చేరిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

ఎజార్ 7:9 => మొదటి నెల మొదటి దినమందు అతడు బబులోను దేశమునుండి బయలుదేరి, తన 

దేవుని కరుణాహసత్ము తనకు తోడుగానునన్ందున అయిదవ నెల మొదటి దినమున యెరూషలేమునకు 

చేరెను. 

ఎజార్ 8:18 => మా దేవుని కరుణాహసత్ము మాకు తోడుగా ఉనన్ందున వారు పర్జాఞ్వంతుడైన 

ఒకనిని షేరేబాయ్ను అతని కుమారులను సహోదరులను, పదునెనిమిదిమందిని తోడుకొని వచిచ్రి. ఆ 

పర్జాఞ్వంతుడు మహలి కుమారులలో ఒకడు; ఈ మహలి ఇశార్యేలునకు పుటిట్న లేవి వంశసుథ్డు. 

నెహెమాయ్ 2:8 => పటట్ణపార్కారమునకును, మందిరముతో సంబంధించిన కోటగుమమ్ములకును, 

నేను పర్వేశింపబోవు ఇంటికిని, దూలములు మార్నులు ఇచుచ్నటుల్గా రాజుగారి అడవులను కాయు 

ఆసాపునకు ఒక తాకీదును ఇయుయ్డని అడిగితిని; ఆలాగు నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప 

చూపుచునన్ నా దేవుని కరుణాహసత్ము కొలది రాజు నా మనవి ఆలకించెను. 

నెహెమాయ్ 2:18 => ఇదియుగాక నాకు సహాయము చేయు దేవుని కరుణాహసత్మునుగూరిచ్యు, 

రాజు నాకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్యు నేను వారితో చెపిప్తిని. అందుకు వారు మనము కటుట్టకు 

పూనుకొందము రండని చెపిప్ యీ మంచికారయ్ము చేయుటకై బలము తెచుచ్కొనిరి. 

యెషయా 53:1 => మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను? యెహోవా బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? 

యెషయా 59:1 => రకిష్ంపనేరక యుండునటుల్ యెహోవా హసత్ము కురుచకాలేదు విననేరక 

యుండునటుల్ ఆయన చెవులు మందము కాలేదు మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికిని అడడ్ముగా 

వచెచ్ను 
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లూకా 1:66 => పర్భువు హసత్ము అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ సంగతులనుగూరిచ్ వినిన 

వారందరును ఈ బిడడ్ యేలాటివాడగునో అని వాటిని మనసుస్లో ఉంచుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:4 => వాకయ్ము వినినవారిలో అనేకులు నమిమ్రి. వారిలో పురుషుల సంఖయ్ 

యించుమించు అయిదువేలు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

1 కొరిందీయులకు 3:7 => కాబటిట్ వృదిధ్ కలుగజేయు దేవునిలోనే గాని, నాటువానిలోనైనను నీళుల్ 

పోయువానిలోనైనను ఏమియులేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:19 => కాబటిట్ అనయ్జనులలోనుండి దేవునివైపు తిరుగుచునన్వారిని 

మనము కషట్పెటట్క 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 
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పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 3:12 => ఆయన నిశచ్యముగా నేను నీకు తోడైయుందును, నేను నినున్ 

పంపితిననుటకు ఇది నీకు సూచన; నీవు ఆ పర్జలను ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని వచిచ్న తరువాత 

మీరు ఈ పరవ్తముమీద దేవుని సేవించెదరనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:16 => నేను నీకు తోడైయుందును గనుక ఒకే మనుషుయ్ని హతము చేసినటుల్ 

మిదాయ్నీయులను నీవు హతము చేయుదువని సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 3:15 => నాయొదద్కు వీణ వాయించగల యొకనిని తీసికొనిరముమ్. వాదయ్కుడొకడు వచిచ్ 

వాయించుచుండగా యెహోవా హసత్ము2 అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఈ మాట పర్కటన 

చేసెను. 

పర్సంగి 11:6 => ఉదయమందు వితత్నమును వితుత్ము, అసత్మయమందును నీ చేయి వెనుక 

తియయ్క వితుత్ము, అది ఫలించునో యిది ఫలించునో లేక రెండును సరిసమానముగా ఎదుగునో 

నీవెరుగవు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:42 => ఇది యొపేప్యందంతట తెలిసినపుప్డు అనేకులు పర్భువునందు 

విశావ్సముంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:24 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:13 => ఎందుకనగా మీరు ఇచఛ్యించుటకును కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసికొనుటకును, 

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

వచనము 25 

అంతట అతడు సౌలును వెదకుటకు తారుస్నకు వెళి ల్ అతనిని కనుగొని అంతియొకయకు తోడుకొని 

వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:1 => అనయ్జనులును దేవుని వాకయ్మంగీకరించిరని అపొసత్లులును 

యూదయ యందంతటనునన్ సహోదరులును వినిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:2 => పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును 

కలిగినపుప్డు , ఈ అంశము విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును 

యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:37 => దాని వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:35 => అయితే పౌలును బరన్బాయు అంతియొకయలో నిలిచి, యింక 

అనేకులతో కూడ పర్భువు వాకయ్ము బోధించుచు పర్కటించుచు నుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:37 => అపుప్డు మారుక్ అనుమారు పేరుగల యోహానును 

వెంటబెటుట్కొనిపోవుటకు బరన్బా యిషట్పడెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:38 => అయితే పౌలు, పంఫూలియలో పనికొరకు తమతోకూడ రాక 

తముమ్ను విడిచిన వానిని వెంటబెటుట్కొని పోవుట యుకత్ము కాదని తలంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

వచనము 26 

వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. 

మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 
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మారుక్ 2:5 => యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని 

పక్షవాయువు గలవానితో చెపెప్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

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 తిమోతి 1:4 => నీయందునన్ నిషక్పటమైన విశావ్సమును జాఞ్పకము చేసికొని, నా 

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజు ఞ్డనై 

యునాన్ను.  

2 తిమోతి 1:5 => ఆ విశావ్సము మొదట నీ అవవ్యైన లోయిలోను నీ తలిల్యైన యునీకేలోను 

వసించెను, అది నీయందు సహ వసించుచునన్దని నేను రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

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. 
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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. 

3 యోహాను 1:4 => నా పిలల్లు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రని వినుటకంటె నాకు 

ఎకుక్వైన సంతోషము లేదు. 

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 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

యోహాను 8:31 => కాబటిట్ యేసు, తనను నమిమ్న యూదులతో మీరు నా వాకయ్మందు 

నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిషుయ్లైయుండి సతయ్మును గర్హించెదరు; 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => అటిట్ శర్మలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన 

వారమని మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిముమ్ను 

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

హెబీర్యులకు 10:19 => సహోదరులారా, యేసు మనకొరకు పర్తిషిఠ్ంచిన మారగ్మున, అనగా 

నూతనమైనదియు, జీవముగలదియు, ఆయన శరీరము అను తెరదావ్రా యేరప్రచబడినదియునైన 

మారగ్మున,  

హెబీర్యులకు 10:20 => ఆయన రకత్మువలన పరిశుదధ్సథ్లమునందు పర్వేశించుటకు మనకు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ది గనుకను, 

హెబీర్యులకు 10:21 => దేవుని యింటిపైన మనకు గొపప్ యాజకుడునాన్డు గనుకను, 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

హెబీర్యులకు 10:23 => వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయమై 

మనమొపుప్కొనినది నిశచ్లముగా పటుట్కొందము. 

హెబీర్యులకు 10:24 => కొందరు మానుకొనుచునన్టుట్గా, సమాజముగా కూడుట మానక, 

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుదిధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 
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హెబీర్యులకు 10:32 => అయితే మీరు వెలిగింపబడిన మీదట, శర్మలతో కూడిన గొపప్ పోరాటము 

సహించిన పూరవ్పు దినములు జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుడి. 

హెబీర్యులకు 10:33 => ఒక విధముగా చూచితే, మీరు నిందలను బాధలను అనుభవించుటచేత 

పదిమందిలో ఆరడి పడితిరి; మరియొక విధముగా చూచితే, వాటి ననుభవించినవారితో 

పాలివారలైతిరి. 

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

హెబీర్యులకు 10:35 => కాబటిట్ మీ ధైరయ్మును విడిచిపెటట్కుడి; దానికి పర్తిఫలముగా గొపప్ 

బహుమానము కలుగును. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 10:37 => ఇక కాలము బహు కొంచెముగా ఉనన్ది, వచుచ్చునన్వాడు ఆలసయ్ము 

చేయక వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

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 2:28 => కాబటిట్ చినన్పిలల్లారా, ఆయన పర్తయ్క్షమగునపుప్డు ఆయన రాకడయందు 

మనము ఆయన యెదుట సిగుగ్పడక ధైరయ్ము కలిగియుండునటుల్ మీరాయనయందు నిలిచియుండుడి. 

కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

సామెతలు 23:28 => దోచుకొనువాడు పొంచియుండునటుల్ అది పొంచియుండును అది 

బహుమందిని విశావ్సఘాతకులనుగా చేయును. 

దానియేలు 1:8 => రాజు భుజించు భోజనమును పానముచేయు దార్కాష్రసమును పుచుచ్కొని తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనకూడదని దానియేలు ఉదేద్శించి, తాను అపవితుర్డు కాకుండునటుల్ వాటిని 

పుచుచ్కొనకుండ సెలవిమమ్ని నపుంసకుల యధిపతిని వేడుకొనగా 

2 కొరిందీయులకు 1:17 => కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? 

అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా 

యోచించుచునాన్నా? 

2 తిమోతి 3:10 => అయితే నీవు నా బోధను నా పర్వరత్నను నా ఉదేద్శమును నా విశావ్సమును నా 

దీరఘ్శాంతమును నా పేర్మను నా ఓరుప్ను, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:20 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి 

ఆయనను హతుత్కొని ఆయన నామమున పర్మాణము చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:20 => నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన 

పర్మాణము చేసిన దేశములో మీరు నివసించునటుల్ యెహోవాయే నీ పార్ణమునకును నీ 

దీరాఘ్యుషు ష్కును మూలమైయునాన్డు. కాబటిట్ నీవును నీ సంతానమును బర్దుకుచు, నీ పార్ణమునకు 

మూలమైన నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన వాకయ్మును విని ఆయనను హతుత్కొనునటుల్ను 

జీవమును కోరుకొనుడి. 
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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. 

యెహోషువ 23:8 => మీరు నేటివరకు చేసినటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవాను హతుత్కొని యుండవలెను. 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

సంఖాయ్కాండము 14:24 => నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసుస్ కలిగి పూరణ్మనసుస్తో ననున్ 

అనుసరించిన హేతువుచేత అతడు పోయిన దేశములో అతని పర్వేశపెటెట్దను. 

సంఖాయ్కాండము 35:28 => ఏలయనగా పర్ధానయాజకుడు మృతినొందువరకు అతడు 

ఆశర్యపురములోనే నివసింపవలెను. పర్ధానయాజకుడు మృతినొందిన తరువాత ఆ నరహంతకుడు 

తన సావ్సథ్య్మునన్ దేశమునకు తిరిగి వెళల్వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:4 => మీ దేవుడైన యెహోవాను హతుత్కొనిన మీరందరును నేటివరకు 

సజీవులై యునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:22 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి, ఆయన 

మారగ్ములనిన్టిలోను నడుచుచు, ఆయనను హతుత్కొని, మీరు చేయవలెనని నేను మికాజాఞ్పించు ఈ 

ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించి జాగర్తత్గా నడుచుకొనవలెను. 

యెహోషువ 24:15 => యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని 

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 
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మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

రూతు 1:17 => నీవు మృతిబొందు చోటను నేను మృతిబొందెదను, అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదను. 

మరణము తపప్ మరి ఏదైనను నినున్ ననున్ పర్తేయ్కించినయెడల యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన 

చేయునుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 15:21 => ఇతత్యి నేను చచిచ్నను బర్దికినను, యెహోవా జీవముతోడు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీ జీవముతోడు, ఏ సథ్లమందు నా యేలినవాడవును రాజవునగు 

నీవుందువో ఆ సథ్లమందే నీ దాసుడనైన నేనుందునని రాజుతో మనవిచేసెను. 

2 సమూయేలు 20:2 => ఇశార్యేలు వారందరు దావీదును విడిచి బికిర్ కుమారుడైన షెబను 

వెంబడించిరి. అయితే యొరాద్ను నదినుండి యెరూషలేమువరకు యూదావారు రాజును హతుత్కొనిరి. 

2 రాజులు 2:4 => పిమమ్ట ఏలీయా ఎలీషా, యెహోవా ననున్ యెరికోకు పొమమ్ని 

సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక నీవు దయచేసి యికక్డ ఉండుమని ఎలీషాతో అనగా అతడు యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నినున్ విడువననెను గనుక వారిదద్రు యెరికోకు పర్యాణము 

చేసిరి. 

2 రాజులు 18:6 => అతడు యెహోవాతో హతుత్కొని, ఆయనను వెంబడించుటలో వెనుకతీయక 

ఆయన మోషేకు ఆజాఞ్పించిన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:19 => కావున హృదయపూరవ్కముగా మీ దేవుడైన యెహోవాను 

వెదకుటకు మీ మనసుస్లు దృఢపరచుకొని, ఆయన నిబంధన మందసమును దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైన 

ఉపకరణములను ఆయన నామముకొరకు కటట్బడు ఆ మందిరములోనికి చేరుచ్టకై మీరు పూనుకొని 

దేవుడైన యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లమును కటుట్డి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:3 => షేబ దేశపు రాణి సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నమును, అతడు 

కటిట్ంచిన నగరును, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 11:16 => వారి చరయ్లటుల్ండగా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయందంతటను 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మనసుస్ నిలుపుకొనినవారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకై యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 10:29 => వారి భారయ్లు వారి కుమారులు వారి కుమారెత్లు తెలివియు 

బుదిధ్యుగలవారెవరో వారును ఈ విషయములో పర్ధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి. 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

కీరత్నలు 78:8 => ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించెను ఇశార్యేలు సంతతికి 

ధరమ్శాసత్రము ననుగర్హించెను మన పితరులు తమ పుతుర్లకు దానిని తెలుపవలెనని వారికాజాఞ్పించెను  

కీరత్నలు 119:31 => యెహోవా, నేను నీ శాసనములను హతుత్కొనియునాన్ను ననున్ 

సిగుగ్పడనియయ్కుము. 

సామెతలు 4:13 => ఉపదేశమును విడిచిపెటట్క దాని గటిట్గా పటుట్కొనుము అది నీకు జీవము గనుక 

దాని పొందియుండుము 

యెషయా 56:6 => విశార్ంతిదినమును అపవితర్పరచకుండ ఆచరించుచు నా నిబంధనను ఆధారము 

చేసికొనుచు యెహోవాకు దాసులై యెహోవా నామమును పేర్మించుచు ఆయనకు పరిచరయ్ 

చేయవలెనని ఆయన పక్షమున చేరు అనుయ్లను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమునకు తోడుకొని వచెచ్దను 

యిరిమ్యా 50:5 => ఎనన్టికిని మరువబడని నితయ్నిబంధన చేసికొని యెహోవాను కలిసికొందము 

రండని చెపుప్కొనుచు సీయోనుతటుట్ అభిముఖులై ఆచచ్టికి వెళుల్ మారగ్ము ఏదని అడుగుచు వచెచ్దరు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

లూకా 5:20 => ఆయన వారి విశావ్సము చూచి మనుషుయ్డా, నీ పాపములు క్షమింపబడి యునన్వని 

వానితో చెపప్గా, 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

రోమీయులకు 1:12 => ఆతమ్సంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచుచ్టకు మిముమ్ను చూడవలెనని 

మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 11:22 => కాబటిట్ దేవుని అనుగర్హమును కాఠినయ్మును అనగా పడిపోయిన 

వారిమీద కాఠినయ్మును, నీవు అనుగర్హపార్పుత్డవై నిలిచియునన్యెడల నీమీద ఉనన్ దేవుని 

అనుగర్హమును చూడుము; అటుల్ నిలువనియెడల నీవును నరికివేయబడుదువు. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడడ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

1 కొరిందీయులకు 1:4 => కీర్సుత్యేసునందు మీకు అనుగర్హింపబడిన దేవుని కృపను చూచి, మీ 

విషయమై నా దేవునికి ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:7 => తీతు రాకవలన మాతర్మే కాకుండ, అతడు మీ అతయ్భిలాషను మీ 

అంగలారుప్ను నా విషయమై మీకు కలిగిన అతాయ్సకిత్ని మాకు తెలుపుచు, తాను మీ విషయమై 

పొందిన ఆదరణవలన కూడ మముమ్ను ఆదరించెను గనుక నేను మరి ఎకుక్వగ సంతోషించితిని. 

2 కొరిందీయులకు 8:1 => సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ 

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:25 => మరియు ఇటిట్ నమమ్కము కలిగి, నేను మరల మీతో కలిసియుండుటచేత 

ననున్గూరిచ్ కీర్సుత్యేసునందు మీకునన్ అతిశయము అధికమగునటుల్. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటే ట్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

1 పేతురు 2:19 => ఎవడైనను అనాయ్యముగా శర్మ పొందుచు, దేవునిగూరిచ్న మనసాస్కిష్ కలిగి, 

దుఃఖము సహించినయెడల అది హితమగును. 

1 యోహాను 5 : 1 8 = > మనము దేవుని సం బంధులమనియు , లోకమంతయు 

దుషుట్నియందునన్దనియు ఎరుగుదుము. 

వచనము 27 

ఆ దినములయందు పర్వకత్లు యెరూషలేమునుండి అంతియొకయకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16 => ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను 

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

2 సమూయేలు 18:27 => కావలికాడు మొదటివాడు పరుగెతుత్ట చూడగా వాడు సాదోకు 

కుమారుడైన అహిమయసుస్ అని నాకు తోచుచునన్ది అనినపుప్డు రాజు వాడు మంచివాడు, 

శుభవరత్మానము తెచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. అంతలొ 
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కీరత్నలు 37:23 => ఒకని నడత యెహోవా చేతనే సిథ్రపరచబడును వాని పర్వరత్న చూచి ఆయన 

ఆనందించును. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

సామెతలు 12:2 => సతుప్రుషునికి యెహోవా కటాక్షము చూపును దురాలోచనలు గలవాడు 

నేరసుథ్డని ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

సామెతలు 13:22 => మంచివాడు తన పిలల్ల పిలల్లను ఆసిత్కరత్లనుగా చేయును పాపాతుమ్ల ఆసిత్ 

నీతిమంతులకు ఉంచబడును. 

సామెతలు 14:14 => భకిత్ విడిచినవాని మారగ్ములు వానికే వెకక్సమగును మంచివాని సవ్భావము 

వానికే సంతోషమిచుచ్ను. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడడ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

మతత్యి 19:17 => అందుకాయన మంచి కారయ్మునుగూరిచ్ ననెన్ందుకు అడుగుచునాన్వు? 

మంచివాడొకక్డే. నీవు జీవములో పర్వేశింపగోరినయెడల ఆజఞ్లను గైకొనుమని చెపెప్ను. అతడు ఏ 

ఆజఞ్లని ఆయనను అడుగగ 

లూకా 23:50 => అరిమతయియ అను యూదుల పటట్ణపు సభుయ్డైన యోసేపు అను ఒకడుండెను. 

యోహాను 7:12 => మరియు జనసమూహములలో ఆయననుగూరిచ్ గొపప్ సణుగు పుటెట్ను; 

కొందరాయన మంచివాడనిరి; మరికొందరు కాడు, ఆయన జనులను మోసపుచుచ్వాడనిరి; 

రోమీయులకు 5:7 => నీతిమంతునికొరకు సహితము ఒకడు చనిపోవుట అరుదు; మంచివానికొరకు 

ఎవడైన ఒకవేళ చనిపోవ తెగింపవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

Page  of 1697 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:8 => సెత్ఫను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై పర్జలమధయ్ 

మహతాక్రయ్ములను గొపప్ సూచక కిర్యలను చేయుచుండెను. 

రోమీయులకు 15:15 => అయినను అనయ్జనులు అను అరప్ణ పరిశుదాధ్తమ్వలన పరిశుదధ్పరచబడి 

పీర్తికరమగునటుల్, నేను సువారత్ విషయమై యాజక ధరమ్ము జరిగించుచు, దేవునిచేత నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ అనయ్జనుల నిమితత్ము యేసుకీర్సుత్ పరిచారకుడనైతిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 

కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 
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ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరు ణ్లై యుండుడి. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

వచనము 28 

వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమంతట గొపప్ కరవు రాబోవుచునన్దని ఆతమ్దావ్రా 

సూచించెను. అది కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ కాలమందు సంభవించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 

లూకా 5:7 => వారు వేరొక దోనెలోనునన్ తమ పాలివారు వచిచ్ తమకు సహాయము చేయవలెనని 

వారికి సంజఞ్లు చేసిరి; వారు వచిచ్ రెండు దోనెలు మునుగునటుల్ నింపిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:34 => వారియొదద్కు వెళుల్టకు సమాధానముతో సెలవు పుచుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 

గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 

వచనము 29 

అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు 

సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 4:17 => ఇందునిమితత్ము పర్భువునందు నాకు పిర్యుడును నమమ్కమైన నా 

కుమారుడునగు తిమోతిని మీయొదద్కు పంపియునాన్ను. అతడు కీర్సుత్నందు నేను నడుచుకొను 

విధమును, అనగా పర్తి సథ్లములోను పర్తి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును, మీకు జాఞ్పకము 

చేయును. 

1 కొరిందీయులకు 11:18 => మొదటి సంగతి యేమనగా, మీరు సంఘమందు కూడియునన్పుప్డు 

మీలో కక్షలు కలవని వినుచునాన్ను. కొంతమటుట్కు ఇది నిజమని నముమ్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:23 => సంఘమంతయు ఏకముగా కూడి అందరు భాషలతో 

మాటలాడుచుండగా, ఉపదేశము పొందనివారైనను అవిశావ్సులైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, మీరు 

వెఱిఱ్మాటలాడుచునాన్రని అనుకొందురు కదా? 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:28 => అందుకు అగిర్పప్ ఇంత సులభముగా ననున్ కైరసత్వుని 

చేయజూచుచునాన్వే అని పౌలుతో చెపెప్ను. 

యెషయా 65:15 => నేనేరప్రచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు పర్భువగు 

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 3:15 => మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శకిత్కలిగి ఆయన ఆతమ్వలన 

బలపరచబడునటుల్గాను, 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

1 యోహాను 2:27 => అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునన్ది 

గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనకక్రలేదు; ఆయన ఇచిచ్న అభిషేకము సతయ్మే గాని అబదధ్ము కాదు; 

అది అనిన్టినిగూరిచ్ మీకు భోదించుచునన్ పర్కారముగాను, ఆయన మీకు భోదించిన పర్కారముగాను, 

ఆయనలో మీరు నిలుచుచునాన్రు (నిలిచియుండుడి). 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 4:26 => మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు 

పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 

యెషయా 43:7 => నా మహిమ నిమితత్ము నేను సృజించినవారిని నా నామము పెటట్బడిన 

వారినందరిని తెపిప్ంచుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుటిట్ంచినవాడను నేనే. 

యెషయా 62:2 => జనములు నీ నీతిని కనుగొనును రాజులందరు నీ మహిమను చూచెదరు 

యెహోవా నియమింపబోవు కొర్తత్పేరు నీకు పెటట్బడును. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:26 => అకక్డనుండి ఓడ యెకిక్, తాము నెరవేరిచ్న పని నిమితత్ము 

దేవుని కృపకు అపప్గింపబడినవారై, మొదట బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగివచిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:28 => పిమమ్ట వారు శిషుయ్లయొదద్ బహుకాలము గడపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:34 => వారియొదద్కు వెళుల్టకు సమాధానముతో సెలవు పుచుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

వచనము 30 

ఆలాగున చేసి బరన్బా సౌలు అను వారిచేత పెదద్ల యొదద్కు దానిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:4 => మేమకక్డనునన్ శిషుయ్లను కనుగొని యేడు దినములకక్డ 

ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలుపెటట్వదద్ని ఆతమ్ దావ్రా పౌలుతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:9 => కనయ్కలుగా ఉనన్ నలుగురు కుమారెత్లు అతనికుండిరి, వారు 

పర్వచించువారు. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

1 కొరిందీయులకు 12:28 => మరియు దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొసత్లులుగాను, 

పిమమ్ట కొందరిని పర్వకత్లుగాను, పిమమ్ట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమమ్ట కొందరిని 

అదుభ్తములు చేయువారినిగాను, తరువాత కొందరిని సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, 

కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని పర్భుతవ్ములు చేయువారినిగాను, కొందరిని 

నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.  

1 కొరిందీయులకు 14:32 => మరియు పర్వకత్ల ఆతమ్లు పర్వకత్ల సావ్ధీనములో ఉనన్వి.  

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 
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వచనము 1 

దాదాపు అదే కాలమందు రాజైన హేరోదు సంఘపువారిలో కొందరిని బాధపెటుట్టకు బలాతాక్రముగా 

పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:10 => మేమనేక దినములకక్డ ఉండగా, అగబు అను ఒక పర్వకత్ 

యూదయనుండి వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 41:30 => మరియు కరవు గల యేడు సంవతస్రములు వాటి తరువాత వచుచ్ను; 

అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ యావతుత్ను మరువబడును, ఆ కరవు దేశమును 

పాడుచేయును. 

ఆదికాండము 41:31 => దాని తరువాత కలుగు కరవుచేత దేశమందు ఆ పంట సమృదిధ్ 

తెలియబడకపోవును; ఆ కరవు మికిక్లి భారముగా నుండును. 

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

1 రాజులు 17:2 => పిమమ్ట యెహోవా వాకుక్ అతనికి పర్తయ్క్షమై 

1 రాజులు 17:3 => నీవు ఇచచ్టనుండి తూరుప్వైపునకు పోయి యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ 

కెరీతు వాగుదగగ్ర దాగియుండుము; 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

1 రాజులు 17:5 => అతడు పోయి యెహోవా సెలవుచొపుప్న యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ కెరీతు 

వాగు దగగ్ర నివాసము చేసెను. 

Page  of 1706 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 17:7 => కొంతకాలమైన తరువాత దేశములో వరష్ము లేక ఆ నీరు ఎండిపోయెను. 

1 రాజులు 17:8 => అంతట యెహోవా వాకుక్ అతనికి పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు 

సీదోను పటట్ణ సంబంధమైన సారెపతు అను ఊరికి పోయి అచచ్ట ఉండుము; 

1 రాజులు 17:9 => నినున్ పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి నేను సెలవిచిచ్తిని. 

1 రాజులు 17:10 => అందుకతడు లేచి సారెపతునకు పోయి పటట్ణపు గవినియొదద్కు రాగా, ఒక 

విధవరాలు అచచ్ట కటెట్లు ఏరుచుండుట చూచి ఆమెను పిలిచి తార్గుటకై పాతర్తో కొంచెము నీళుల్ 

నాకు తీసికొనిరమమ్ని వేడుకొనెను. 

1 రాజులు 17:11 => ఆమె నీళుల్ తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి నాకొక రొటెట్ముకక్ను 

నీచేతిలో తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 

ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడడ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడడ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 

1 రాజులు 17:14 => భూమిమీద యెహోవా వరష్ము కురిపించువరకు ఆ తొటిట్లో ఉనన్ పిండి 

తకుక్వకాదు, బుడిడ్లో నూనె అయిపోదని 

1 రాజులు 17:15 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట 

ఆమె వెళి ల్ ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును 

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 

Page  of 1707 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

1 రాజులు 17:16 => యెహోవా ఏలీయా దావ్రా సెలవిచిచ్న పర్కారము తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వ 

కాలేదు, బుడిడ్లో ఉనన్ నూనె అయిపోలేదు. 

2 రాజులు 8:1 => ఒకనాడు ఎలీషా తాను బర్దికించిన బిడడ్కు తలిల్యైన ఆమెను పిలిచి యెహోవా 

కాష్మకాలము రపిప్ంపబోవుచునాన్డు; ఏడు సంవతస్రములు దేశములో కాష్మము కలుగునని చెపిప్ 

నీవు లేచి, నీవును నీ యింటివారును ఎచచ్టనుండుట అనుకూలమో అచచ్టికి పోవుడనగా 

2 రాజులు 8:2 => ఆ సతరీ లేచి దైవజనుని మాటచొపుప్న చేసి, తన యింటివారిని తోడుకొని 

ఫిలిషీత్యుల దేశమునకు పోయి యేడు సంవతస్రములు అకక్డ వాసము చేసెను. 

లూకా 2:1 => ఆ దినములలో సరవ్లోకమునకు పర్జాసంఖయ్ వార్యవలెనని కైసరు ఔగుసుత్ వలన 

ఆజఞ్ ఆయెను. 

లూకా 3:1 => తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవతస్రమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు 

అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతురాథ్ధిపతిగాను, ఇతూరయ తర్కోనీతి దేశములకు అతని 

తముమ్డైన ఫిలిపుప్ చతురాథ్ధిపతిగాను, అబిలేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను, 

ఆదికాండము 41:45 => మరియు ఫరో యోసేపునకు జపన్తప్నేహు అను పేరు పెటిట్, అతనికి ఓను 

యొకక్ యాజకుడైన పోతీఫెర కుమారెత్యగు ఆసెనతు నిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

ఆదికాండము 42:5 => కరవు కనాను దేశములో ఉండెను గనుక ధానయ్ము కొనవచిచ్న వారితో 

కూడ ఇశార్యేలు కుమారులును వచిచ్రి. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 
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యెషయా 61:6 => మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని 

మనుషుయ్లు మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును మీరు అనుభవింతురు వారి 

పర్భావమును పొంది అతిశయింతురు  

మతత్యి 24:7 => జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును. 

మారుక్ 13:8 => జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును, అకక్డకక్డ 

భూకంపములు కలుగును, కరవులు వచుచ్ను. ఇవే వేదనలకు పార్రంభము. 

లూకా 20:24 => దీనిమీది రూపమును పైవార్తయు ఎవనివని అడుగగా వారు కైసరువనిరి. 

లూకా 21:10 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి 

రాజయ్మును లేచును; 

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 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:2 => యూదులందరు రోమా విడిచి వెళి ల్పోవలెనని కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ 

ఆజాఞ్పించినందున, వారు ఇటలీనుండి కొర్తత్గా వచిచ్నవారు. 

రోమీయులకు 1:8 => మీ విశావ్సము సరవ్లోకమున పర్చురము చేయబడుచుండుటనుబటిట్, మొదట 

మీ యందరినిమితత్ము యేసుకీర్సుత్దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 
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1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 16:1 => పరిశుదుధ్ల కొరకైన చందా విషయమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు 

నియమించిన పర్కారము మీరును చేయుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:16 => అజాఞ్నులవలె కాక, జాఞ్నులవలె నడుచుకొనునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

పర్కటన 2:25 => నేను వచుచ్వరకు మీకు కలిగియునన్దానిని గటిట్గా పటుట్కొనుడి. 

వచనము 2 

యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడగ్ముతో చంపించెను. 

ఎజార్ 2:69 => పని నెరవేరుచ్టకు తమ శకిత్కొలది ఖజానాకు పదునారు వేల మూడువందల 

తులముల బంగారమును రెండు లక్షల యేబది వేల తులముల వెండిని యాజకుల కొరకు నూరు 

వసత్రములను ఇచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

2 కొరిందీయులకు 8:13 => ఇతరులకు తేలికగాను మీకు భారముగాను ఉండవలెనని ఇది 

చెపుప్టలేదు గాని 

2 కొరిందీయులకు 8:14 => హెచుచ్గా కూరుచ్కొనినవానికి ఎకుక్వ మిగులలేదనియు తకుక్వగా 

కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వ కాలేదనియు వార్యబడిన పర్కారము అందరికి సమానముగా ఉండు 

నిమితత్ము,  

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:44 => విశవ్సించిన వారందరు ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు 

సమషిట్గా ఉంచుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:34 => భూములైనను ఇండల్యినను కలిగినవారందరు వాటిని అమిమ్, 

అమిమ్న వాటి వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటుట్చు వచిచ్రి. 

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 
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లూకా 12:29 => ఏమి తిందుమో, యేమి తార్గుదుమో, అని విచారింపకుడి, అనుమానము 

కలిగియుండకుడి. 

లూకా 12:30 => ఈ లోకపు జనులు వీటిననిన్టిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియునన్వని మీ 

తండిర్కి తెలియును. 

లూకా 12:31 => మీరైతే ఆయన రాజయ్మును వెదకుడి, దానితో కూడ ఇవి మీకనుగర్హింపబడును. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

లూకా 12:33 => మీకు కలిగినవాటిని అమిమ్ ధరమ్ము చేయుడి, పాతగిలని సంచులను 

పరలోకమందు అక్షయమైన ధనమును సంపాదించుకొనుడి; అకక్డికి దొంగరాడు, చిమెమ్టకొటట్దు 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

రోమీయులకు 15:27 => అవును వారిషట్పడి దానిని చేసిరి; వారు వీరికి ఋణసుథ్లు; ఎటల్నగా 

అనయ్జనులు వీరి ఆతమ్ సంబంధమైన విషయములలో పాలివారైయునాన్రు గనుక శరీర సంబంధమైన 

విషయములలో వీరికి సహాయముచేయ బదుధ్లై యునాన్రు 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

1 కొరిందీయులకు 16:1 => పరిశుదుధ్ల కొరకైన చందా విషయమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు 

నియమించిన పర్కారము మీరును చేయుడి. 

2 కొరిందీయులకు 9:1 => పరిశుదుధ్లకొరకైన యీ పరిచరయ్నుగూరిచ్ మీ పేరు వార్యుటకు నా 

కగతయ్ములేదు. 
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2 కొరిందీయులకు 9:2 => మీ మనసుస్ సిదధ్మైయునన్దని నేనెరుగుదును. అందువలన 

సంవతస్రమునుండి అకయ సిదధ్పడియునన్దని చెపిప్, నేను మిముమ్నుగూరిచ్ మాసిదోనియ 

వారియెదుట అతిశయపడుచునాన్ను; మీ ఆసకిత్ని చూచి అనేకులు పేర్రేపింపబడిరి. 

గలతీయులకు 2:10 => మేము బీదలను జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని మాతర్మే వారు కోరిరి; ఆలాగు 

చేయుటకు నేనును ఆసకిత్ కలిగియుంటిని. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

హెబీర్యులకు 13:6 => కాబటిట్ పర్భువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాతుర్డు నాకేమి 

చేయగలడు? అని మంచి ధైరయ్ముతో చెపప్గలవారమై యునాన్ము.  

లేవీయకాండము 25:35 => పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై 

నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన 

బర్దుకవలెను. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

కీరత్నలు 37:21 => భకిత్హీనులు అపుప్చేసి తీరచ్కయుందురు నీతిమంతులు దాకిష్ణయ్ము కలిగి 

ధరమ్మితుత్రు. 

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

పర్సంగి 10:19 => నవువ్లాటలు పుటిట్ంచుటకై వారు విందు చేయుదురు, దార్కాష్రసపానము వారి 

పార్ణమునకు సంతోషకరము; దర్వయ్ము అనిన్టికి అకక్రకు వచుచ్ను. 

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.  
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యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:17 => ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మారుక్ 12:43 => ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి కానుకపెటెట్లో డబుబ్లు వేసిన వారందరికంటె ఈ 

బీద విధవరాలు ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:25 => బరన్బాయు సౌలును తమ పరిచరయ్ నెరవేరిచ్న తరువాత మారుక్ 

అను మారు పేరుగల యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెరూషలేమునుండి తిరిగి వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:17 => కొనిన్ సంవతస్రములైన తరువాత నేను నా సవ్జనులకు 

దానదర్వయ్మును కానుకలును అపప్గించుటకు వచిచ్తిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:1 => మరియు నేను దుఃఖముతో మీయొదద్కు తిరిగిరానని నామటుట్కు నేను 

నిశచ్యించుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:16 => అజాఞ్నులవలె కాక, జాఞ్నులవలె నడుచుకొనునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  
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హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

హెబీర్యులకు 10:24 => కొందరు మానుకొనుచునన్టుట్గా, సమాజముగా కూడుట మానక, 

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

వచనము 3 

ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని 

రొటెట్ల పండుగ దినములు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:6 => అపుప్డు అపొసత్లులును పెదద్లును ఈ సంగతినిగూరిచ్ 

ఆలోచించుటకు కూడివచిచ్రి. బహు తరక్ము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:4 => వారు ఆ యా పటట్ణముల దావ్రా వెళుల్చు, యెరూషలేములోనునన్ 

అపొసత్లులును పెదద్లును నిరణ్యించిన విధులను గైకొనుటకు వాటిని వారికి అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:17 => అతడు మిలేతునుండి ఎఫెసునకు వరత్మానము పంపి సంఘపు 

పెదద్లను పిలిపించెను. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 
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తీతుకు 1:5 => నేను నీ కాజాఞ్పించిన పర్కారము నీవు లోపముగా ఉనన్వాటిని దిదిద్, పర్తి 

పటట్ణములోను పెదద్లను నియమించు నిమితత్మే నేను కేర్తులో నినున్ విడిచి వచిచ్తిని. 

యాకోబు 5:14 => మీలో ఎవడైనను రోగియై యునాన్డా? అతడు సంఘపు పెదద్లను 

పిలిపింపవలెను; వారు పర్భువు నామమున అతనికి నూనె రాచి అతని కొరకు పార్రథ్న చేయవలెను. 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:25 => బరన్బాయు సౌలును తమ పరిచరయ్ నెరవేరిచ్న తరువాత మారుక్ 

అను మారు పేరుగల యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెరూషలేమునుండి తిరిగి వచిచ్రి. 

1 కొరిందీయులకు 16:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు మీరెవరిని యోగుయ్లని యెంచి పతిర్కలితుత్రో, 

వారిచేత మీ ఉపకార దర్వయ్మును యెరూషలేమునకు పంపుదును. 

1 కొరిందీయులకు 16:4 => నేను కూడ వెళుల్ట యుకత్మైనయెడల వారు నాతో కూడ వతుత్రు. 

2 కొరిందీయులకు 8:17 => అతడు నా హెచచ్రికను అంగీకరించెను గాని అతనికే విశేషాసకిత్ 

కలిగినందున తన యిషట్ము చొపుప్ననే మీయొదద్కు బయలుదేరి వచుచ్చునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 8:18 => మరియు సువారత్ విషయము సంఘములనిన్టిలో పర్సిదిధ్చెందిన 

సహోదరుని అతనితో కూడ పంపుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

2 కొరిందీయులకు 8:20 => మరియు మేమింత విసాత్రమైన ధరమ్ము విషయమై పరిచారకులమై 

యునాన్ము గనుక దానినిగూరిచ్ మామీద ఎవడును తపుప్ మోపకుండ మేము జాగర్తత్గా చూచుకొనుచు 

అతనిని పంపుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  
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నిరగ్మకాండము 3:16 => నీవు వెళి ల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పోగు చేసి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా, అనగా అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడు, నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను నేను 

మిముమ్ను, ఐగుపుత్లో మీకు సంభవించిన దానిని, నిశచ్యముగా చూచితిని, 

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

మతత్యి 25:17 => ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:17 => కొనిన్ సంవతస్రములైన తరువాత నేను నా సవ్జనులకు 

దానదర్వయ్మును కానుకలును అపప్గించుటకు వచిచ్తిని. 

1 కొరిందీయులకు 16:1 => పరిశుదుధ్ల కొరకైన చందా విషయమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు 

నియమించిన పర్కారము మీరును చేయుడి. 

గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 

గలతీయులకు 2:10 => మేము బీదలను జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని మాతర్మే వారు కోరిరి; ఆలాగు 

చేయుటకు నేనును ఆసకిత్ కలిగియుంటిని. 

వచనము 4 
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అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని 

ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 
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ఆదికాండము 37:22 => ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ 

యీ గుంటలో అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 55:20 => తమతో సమాధానముగా నునన్వారికి వారు బలాతాక్రము చేయుదురు తాము 

చేసిన నిబంధన నతికర్మింతురు.  

కీరత్నలు 92:8 => యెహోవా, నీవే నితయ్ము మహోనన్తుడవుగా నుందువు 

యిరిమ్యా 26:23 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి ఊరియాను తీసికొనివచిచ్ రాజైన యెహోయాకీమునొదద్ 

చేరచ్గా, ఇతడు ఖడగ్ముతో అతని చంపి సామానయ్జనుల సమాధిలో అతని కళేబరమును వేయించెను. 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళి ల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మారుక్ 3:17 => జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; వీరిదద్రికి 

ఆయన బోయనేరెగ్సను పేరు పెటెట్ను; బోయనేరెగ్సు అనగా ఉరిమెడు వారని అరథ్ము. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 
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లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

వచనము 5 

పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు అతాయ్సకిత్తో దేవునికి పార్రథ్న 

చేయుచుండెను. 

మతత్యి 4:21 => ఆయన అకక్డనుండి వెళి ల్ జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన 

యోహాను అను మరి యిదద్రు సహోదరులు తమ తండిర్యైన జెబెదయియొదద్ దోనెలో తమ వలలు 

బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను. 

మతత్యి 4:22 => వంటనే వారు తమ దోనెను తమ తండిర్ని విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 20:23 => ఆయన మీరు నా గినెన్లోనిది తార్గుదురు గాని నా కుడివైపునను నా 

యెడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నా వశమునలేదు; నా తండిర్చేత ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే 

అది దొరకునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:35 => జెబెదయి కుమారులైన యాకోబును యోహానును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

బోధకుడా, మేము అడుగునదెలల్ నీవు మాకు చేయగోరుచునాన్మని చెపప్గా 

మారుక్ 10:38 => యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో మీకు తెలియదు; నేను తార్గుచునన్ గినెన్లోనిది 

తార్గుటయైనను, నేను పొందుచునన్ బాపిత్సమ్ము పొందుటయైనను మీచేత అగునా? అని వారినడుగగా 

వారు మాచేత అగుననిరి. 

1 రాజులు 19:1 => ఏలీయా చేసినదంతయును అతడు ఖడగ్ముచేత పర్వకత్లనందరిని చంపించిన 

సంగతియును అహాబు యెజెబెలునకు తెలియజెపప్గా 
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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. 

యిరిమ్యా 26:23 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి ఊరియాను తీసికొనివచిచ్ రాజైన యెహోయాకీమునొదద్ 

చేరచ్గా, ఇతడు ఖడగ్ముతో అతని చంపి సామానయ్జనుల సమాధిలో అతని కళేబరమును వేయించెను. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

కీరత్నలు 37:14 => దీనులను దరిదుర్లను పడదోర్యుటకై యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారిని చంపుటకై 

భకిత్హీనులు కతిత్ దూసియునాన్రు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు  

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 
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మారుక్ 1:19 => ఆయన ఇంక కొంతదూరము వెళి ల్ జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబును అతని 

సహోదరుడగు యోహానును చూచెను; వారు దోనెలో ఉండి తమ వలలు బాగుచేసికొనుచుండిరి. 

మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

మారుక్ 10:39 => అపుప్డు యేసు నేను తార్గుచునన్ గినెన్లోనిది మీరు తార్గెదరు; నేను పొందుచునన్ 

బాపిత్సమ్ము మీరు పొందెదరు, గాని 

లూకా 6:14 => వీరెవరనగా ఆయన ఎవనికి పేతురు అను మారుపేరు పెటెట్నో ఆ సీమోను, అతని 

సహోదరుడైన అందెర్య, యాకోబు, యోహాను, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 21:16 => తలిదండుర్ల చేతను సహోదరుల చేతను బంధువుల చేతను సేన్హితుల చేతను 

మీరు అపప్గింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

వచనము 6 

హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొనిరావలెనని యుండగా, ఆ రాతిర్యే పేతురు రెండు సంకెళల్తో 

బంధింపబడి యిదద్రు సైనికుల మధయ్ నిదిర్ంచుచుండెను; మరియు కావలివారు తలుపు ఎదుట 

చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:9 => అయితే ఫేసుత్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ అకక్డ నా యెదుట ఈ సంగతులనుగూరిచ్ విమరిశ్ంపబడుట నీకిషట్మా అని 

పౌలును అడిగెను. 

యోహాను 12:43 => వారు దేవుని మెపుప్కంటె మనుషుయ్ల మెపుప్ను ఎకుక్వగా అపేకిష్ంచిరి. 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన 

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:14 => అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితో కూడ లేచి నిలిచి బిగగ్రగా 

వారితో ఇటల్నెను యూదయ మనుషుయ్లారా, యెరూషలేములో కాపురమునన్ సమసత్జనులారా, యిది 

మీకు తెలియుగాక, చెవియొగిగ్ నా మాటలు వినుడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 12:14 => కాబటిట్ యీ దినము మీకు జాఞ్పకారథ్మైనదగును. మీరు యెహోవాకు 

పండుగగా దాని నాచరింపవలెను; తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా దాని నాచరింపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 12:15 => ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. మొదటి దినమున మీ 

యిండల్లోనుండి పొంగినది పారవేయవలెను. మొదటి దినము మొదలుకొని యేడవ దినము వరకు 

పులిసిన దానిని తిను పర్తి మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 12:16 => ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే 

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 12:17 => పులియని రొటెట్ల పండుగను మీరు ఆచరింపవలెను. ఈ దినమందే నేను 

మీ సమూహములను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి రపిప్ంచితిని గనుక మీరు మీ 

తరములనిన్టిలో ఈ దినము నాచరింపవలెను; ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డగా ఉండును. 

నిరగ్మకాండము 12:18 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము సాయంకాలము మొదలుకొని ఆ 

నెల యిరువది యొకటవ దినము సాయంకాలము వరకు మీరు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:19 => ఏడు దినములు మీ యిండల్లో పొంగినదేదియును ఉండకూడదు, 

పులిసినదానిని తినువాడు అనుయ్డేగాని దేశములో పుటిట్నవాడేగాని ఇశార్యేలీయుల సమాజములో 

నుండక కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 12:20 => మీరు పులిసినదేదియు తినక మీ నివాసములనిన్టిలోను పులియని 

వాటినే తినవలెనని చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 13:3 => మోషే పర్జలతో నిటల్నెను మీరు దాసగృహమైన ఐగుపుత్నుండి బయలుదేరి 

వచిచ్న దినమును జాఞ్పకము చేసికొనుడి. యెహోవా తన బాహుబలముచేత దానిలోనుండి మిముమ్ను 

బయటికి రపిప్ంచెను; పులిసిన దేదియు తినవదుద్. 

నిరగ్మకాండము 13:4 => ఆబీబను నెలలో ఈ దినమందే మీరు బయలుదేరి వచిచ్తిరి గదా. 

నిరగ్మకాండము 13:5 => యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, 

కనానీయులకు హితీత్యులకు అమోరీయులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాస సాథ్నమై 

యుండు, పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు నినున్ రపిప్ంచిన తరువాత నీవు ఈ ఆచారమును ఈ 

నెలలోనే జరుపుకొనవలెను. 

Page  of 1724 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

నిరగ్మకాండము 13:6 => ఏడు దినములు నీవు పులియని రొటెట్లను తినవలెను, ఏడవ దినమున 

యెహోవా పండుగ ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 13:7 => పులియని వాటినే యేడు దినములు తినవలెను. పులిసినదేదియు నీయొదద్ 

కనబడకూడదు. నీ పార్ంతములనిన్టిలోను పొంగినదేదియు నీయొదద్ కనబడకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:15 => పులియని రొటెట్ల పండుగ నాచరింపవలెను. నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ 

ఆబీబు నెలలో నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరి వచిచ్తివి గనుక ఆ నెలలో నియామక కాలమందు 

ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. నా సనిన్ధిని ఎవడును వటిట్చేతులతో కనబడకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:6 => ఆ నెల పదునయిదవ దినమున యెహోవాకు పొంగని రొటెట్ల పండుగ 

జరుగును; ఏడు దినములు మీరు పొంగని వాటినే తినవలెను 

లేవీయకాండము 23:7 => మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. అందులో 

మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 23:8 => ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. ఏడవ 

దినమున పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు 

చేయకూడదని వారితో చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 23:9 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

లేవీయకాండము 23:10 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు 

మీరు వచిచ్ దాని పంటను కోయునపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకునియొదద్కు 

తేవలెను. 

లేవీయకాండము 23:11 => యెహోవా మిముమ్నంగీకరించునటుల్ అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

పనను అలాల్డింపవలెను. విశార్ంతిదినమునకు మరుదినమున యాజకుడు దానిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:12 => మీరు ఆ పనను అరిప్ంచు దినమున నిరోద్షమైన యేడాది పొటే ట్లును 

యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను 
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లేవీయకాండము 23:13 => దాని నైవేదయ్ము నూనెతో కలిసిన రెండు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండి. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. దాని పానారప్ణము ముపాప్వు 

దార్కాష్రసము. 

లేవీయకాండము 23:14 => మీరు మీ దేవునికి అరప్ణము తెచుచ్వరకు ఆ దినమెలల్ మీరు రొటెట్యేమి 

పేలాలేమి పచచ్ని వెనున్లేమి తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలో 

నితయ్మైన కటట్డ. 

మతత్యి 26:17 => పులియని రొటెట్ల పండుగలో మొదటి దినమందు, శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్ 

పసాక్ను భుజించుటకు మేము నీకొరకు ఎకక్డ సిదధ్పరచగోరుచునాన్వని అడిగిరి. 

1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

నిరగ్మకాండము 12:15 => ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. మొదటి దినమున మీ 

యిండల్లోనుండి పొంగినది పారవేయవలెను. మొదటి దినము మొదలుకొని యేడవ దినము వరకు 

పులిసిన దానిని తిను పర్తి మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 34:18 => మీరు పొంగనివాటి పండుగ ఆచరింపవలెను. నేను నీకాజాఞ్పించినటుల్ 

ఆబీబు నెలలో నియామక కాలమందు ఏడు దినములు పొంగనివాటినే తినవలెను. ఏలయనగా ఆబీబు 

నెలలో ఐగుపుత్లోనుండి మీరు బయలుదేరి వచిచ్తిరి. 

సంఖాయ్కాండము 28:16 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము యెహోవాకు పసాక్పండుగ. 

కీరత్నలు 37:14 => దీనులను దరిదుర్లను పడదోర్యుటకై యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారిని చంపుటకై 

భకిత్హీనులు కతిత్ దూసియునాన్రు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు  

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:6 => పులియని రొటెట్ల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎకిక్ ఫిలిపీప్ 

విడిచి, అయిదు దినములలో తోర్యకు వచిచ్, అచచ్ట వారియొదద్ ఏడు దినములు గడిపితివిు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

వచనము 7 

ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు 

పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:3 => వారిని బలాతాక్రముగా పటుట్కొని, సాయంకాలమైనందున 

మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

Page  of 1727 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

లూకా 22:33 => అయితే అతడు పర్భువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళుల్టకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్నని ఆయనతో అనగా 

యోహాను 13:36 => సీమోను పేతురు పర్భువా, నీవెకక్డికి వెళుల్చునాన్వని ఆయనను అడుగగా 

యేసు నేను వెళుల్చునన్చోటికి నీవిపుప్డు నావెంట రాలేవుగాని, తరువాత వచెచ్దవని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:37 => అందుకు పేతురు పర్భువా, నేనెందుకు ఇపుప్డు నీ వెంట రాలేను? నీకొరకు 

నా పార్ణము పెటుట్దునని ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 13:38 => యేసు నాకొరకు నీ పార్ణము పెటుట్దువా? ఆయనను ఎరుగనని నీవు 

ముమామ్రు చెపప్కముందు కోడి కూయదని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

మతత్యి 27:64 => కాబటిట్ మూడవ దినమువరకు సమాధిని భదర్ముచేయ నాజాఞ్పించుము; వాని 

శిషుయ్లు వచిచ్ వానిని ఎతుత్కొనిపోయి ఆయన మృతులలోనుండి లేచెనని పర్జలతో చెపుప్దురేమో; 

అపుప్డు మొదటి వంచనకంటె కడపటి వంచన మరి చెడడ్దై యుండునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:65 => అందుకు పిలాతు కావలివారునాన్రుగదా మీరు వెళి ల్ మీచేతనైనంతమటుట్కు 

సమాధిని భదర్ము చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 
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మతత్యి 27:66 => వారు వెళి ల్ కావలివారిని కూడ ఉంచుకొని, రాతికి ముదర్వేసి సమాధిని భదర్ము 

చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

ఎసేత్రు 3:6 => మొరెద్కై పార్ణము మాతర్ము తీయుట సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, మొరెద్కై యొకక్ జనులు 

ఎవరైనది తెలిసికొని, అహషేవ్రోషు యొకక్ రాజయ్మందంతటనుండు మొరెద్కై సవ్జనులగు 

యూదులనందరిని సంహరించుటకు ఆలోచించెను. 

ఎసేత్రు 3:7 => రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ యేలుబడియందు పండెర్ండవ సంవతస్రమున నీసాను 

మాసమున, అనగా, పర్థమ మాసమున వారు హామాను ఎదుట పూరు, అనగా చీటిని 

దినదినమునకును నెలనెలకును అదారు అను పండెర్ండవ నెలవరకు వేయుచు వచిచ్రి. 

ఎసేత్రు 3:13 => అదారు అను పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమందు యౌవనులనేమి 

వృదుధ్లనేమి శిశువులనేమి సతరీలనేమి యూదులనందరిని ఒకక్దినమందే బొతిత్గా నిరూమ్లము చేసి వారి 

సొముమ్ కొలల్పుచుచ్కొమమ్ని తాకీదులు అంచెవారిచేత రాజయ్ సంసాథ్నములనిన్టికిని పంపబడెను. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

సామెతలు 27:1 => రేపటి దినమునుగూరిచ్ అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో 

అది నీకు తెలియదు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

మతత్యి 26:5 => అయితే పర్జలలో అలల్రి కలుగకుండునటుల్ పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

లేవీయకాండము 23:6 => ఆ నెల పదునయిదవ దినమున యెహోవాకు పొంగని రొటెట్ల పండుగ 

జరుగును; ఏడు దినములు మీరు పొంగని వాటినే తినవలెను 

సంఖాయ్కాండము 28:16 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము యెహోవాకు పసాక్పండుగ. 
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యెహోషువ 2:3 => అతడు నీయొదద్కు వచిచ్ నీ యింట చేరిన ఆ మనుషుయ్లను వెలుపలికి 

తీసికొనిరముమ్; వారు ఈ దేశమంతటిని వేగు చూచుటకై వచిచ్రని చెపుప్టకు రాహాబు నొదద్కు 

మనుషుయ్లను పంపగా 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

కీరత్నలు 69:33 => యెహోవా దరిదుర్ల మొఱఱ్ ఆలకించువాడు ఖైదులో నుంచబడిన తన వారిని 

ఆయన తృణీకరించువాడు కాడు. 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషుఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

దానియేలు 6:17 => వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ ఆ గుహ దావ్రమున వేసి దాని మూసిరి; 

మరియు దానియేలునుగూరిచ్ రాజు యొకక్ తీరామ్నము మారునేమోయని, రాజు ముదర్ను అతని 

యధికారుల ముదర్ను వేసి దాని ముదిర్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:10 => మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పటట్ణమునకుపోవు 

ఇనుప గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక 

వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:19 => హేరోదు అతని కోసరము వెదకినపుప్డు అతడు కనబడనందున 

కావలివారిని విమరిశ్ంచి వారిని చంపనాజాఞ్పించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయనుండి 

కైసరయకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

వచనము 8 

అపుప్డు దూత అతనితో నీవు నడుము కటుట్కొని చెపుప్లు తొడుగుకొనుమనెను. అతడాలాగు చేసిన 

తరువాత దూత నీ వసత్రము పైనవేసికొని నా వెంబడి రమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:12 => ఇటుల్ ఆలోచించుకొని అతడు మారుక్ అను మారుపేరు గల 

యోహాను తలిల్యైన మరియ యింటికి వచెచ్ను; అకక్డ అనేకులుకూడి పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

యెషయా 62:7 => యెహోవా జాఞ్పకకరత్లారా, విశర్మింపకుడి ఆయన యెరూషలేమును 

సాథ్పించువరకు లోకమంతట దానికి పర్సిదిధ్ కలుగజేయువరకు ఆయనను విశర్మింపనియయ్కుడి. తన 

దకిష్ణ హసత్ము తోడనియు బాహుబలము తోడనియు  

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 

2 కొరిందీయులకు 1:11 => అందువలన అనేకుల పార్రథ్న దావ్రా, మాకు కలిగిన కృపావరము 

కొరకు అనేకులచేత మా విషయమై కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపబడును. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:17 => యెడతెగక పార్రథ్న చేయుడి; 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

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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కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

కీరత్నలు 18:6 => నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని నా దేవునికి పార్రథ్న చేసితిని ఆయన 

తన ఆలయములో ఆలకించి నా పార్రథ్న నంగీకరించెను నా మొఱఱ్ ఆయన సనిన్ధిని చేరి ఆయన 

చెవులజొచెచ్ను. 

కీరత్నలు 34:17 => నీతిమంతులు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించును వారి శర్మలనిన్టిలోనుండి 

వారిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 102:2 => నా కషట్దినమున నాకు విముఖుడవై యుండకుము నాకు చెవియొగుగ్ము నేను 

మొరలిడునాడు తవ్రపడి నాకుతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 127:2 => మీరు వేకువనే లేచి చాల రాతిర్యైన తరువాత పండుకొనుచు కషాట్రిజ్తమైన 

ఆహారము తినుచునుండుట వయ్రథ్మే. తన పిర్యులు నిదిర్ంచుచుండగా ఆయన వారికిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

యిరిమ్యా 37:21 => కాబటిట్ రాజైన సిదిక్యా సెలవియయ్గా బంటులు బందీగృహశాలలో 

యిరీమ్యాను వేసి, పటట్ణములో రొటెట్లునన్ంత వరకు రొటెట్లు కాలుచ్వారి వీధిలోనుండి అనుదినము 

ఒక రొటెట్ అతనికిచుచ్చు వచిచ్రి; ఇటుల్ జరుగగా యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను.  

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషుఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 

రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 
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రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

కొలొసస్యులకు 1:9 => అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

వచనము 9 

అతడు వెలుపలికి వచిచ్ దూత వెంబడి వెళి ల్, దూతవలన జరిగినది నిజముగా జరిగెనని గర్హింపక, 

తనకు దరశ్నము కలిగెనని తలంచెను. 

ఆదికాండము 22:14 => అబార్హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను. అందుచేత 

యెహోవా పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:26 => వారిని దూరమునకు చెదరగొటెట్దను వారి పేరు మనుషుయ్లలో 

లేకుండ చేసెదననుకొందును వారి విరోధులు నిజము గర్హింపకుందురేమో  

1 సమూయేలు 23:26 => అయితే సౌలు పరవ్తము ఈ తటుట్నను దావీదును అతని జనులును 

పరవ్తము ఆ తటుట్నను పోవుచుండగా దావీదు సౌలు దగగ్రనుండి తపిప్ంచుకొని పోవలెనని 

తవ్రపడుచుండెను. సౌలును అతని జనులును దావీదును అతని జనులను పటుట్కొనవలెనని వారిని 

చుటుట్కొనుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 23:27 => ఇటుల్ండగా దూత యొకడు సౌలునొదద్కు వచిచ్నీవు తవ్రగా రముమ్, 

ఫిలిషీత్యులు దండెతిత్ వచిచ్ దేశములో చొరబడియునాన్రని చెపప్గా 

కీరత్నలు 3:5 => యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని నిదర్పోయి మేలుకొందును 

కీరత్నలు 3:6 => పదివేలమంది దండెతిత్ నా మీదికి వచిచ్ మోహరించినను నేను భయపడను 
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కీరత్నలు 4:8 => యెహోవా, నెమమ్దితో పండుకొని నిదర్పోవుదును నేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే 

ననున్ సురకిష్తముగా నివసింపజేయుదువు. 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:7 => అపుప్డు సమసత్ జాఞ్నమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుకీర్సుత్వలన 

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

హెబీర్యులకు 13:6 => కాబటిట్ పర్భువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాతుర్డు నాకేమి 

చేయగలడు? అని మంచి ధైరయ్ముతో చెపప్గలవారమై యునాన్ము.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 40:4 => ఆలకించుము, ఈ దినమున నేను నీచేతుల సంకెళల్ను తీసి నినున్ 

విడిపించుచునాన్ను, నాతోకూడ బబులోనునకు వచుచ్ట మంచిదని నీకు తోచినయెడల రముమ్, నేను 

నినున్ భదర్ముగా కాపాడెదను; అయితే బబులోనునకు నాతోకూడ వచుచ్ట మంచిదికాదని నీకు 

తోచినయెడల రావదుద్, దేశమంతట నీకేమియు అడడ్ములేదు, ఎకక్డికి వెళుల్ట నీ దృషిట్కి అనుకూలమో, 

యెకక్డికి వెళుల్ట మంచిదని నీకు తోచునో అకక్డికి వెళుల్ము. 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 
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2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:23 => చెరసాల బహు భదర్ముగా మూసియుండుటయు, కావలివారు 

తలుపుల ముందర నిలిచియుండుటయు చూచితివిు గాని తలుపులు తీసినపుప్డు లోపల మాకొకడైనను 

కనబడలేదని వారికి తెలిపిరి. 

మతత్యి 28:4 => అతనికి భయపడుటవలన కావలివారు వణకి చచిచ్నవారివలె నుండిరి. 

లేవీయకాండము 26:6 => ఆ దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు 

పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయపెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ 

చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడగ్మురాదు; 

యెహోషువ 2:3 => అతడు నీయొదద్కు వచిచ్ నీ యింట చేరిన ఆ మనుషుయ్లను వెలుపలికి 

తీసికొనిరముమ్; వారు ఈ దేశమంతటిని వేగు చూచుటకై వచిచ్రని చెపుప్టకు రాహాబు నొదద్కు 

మనుషుయ్లను పంపగా 

కీరత్నలు 68:6 => దేవుడు ఏకాంగులను సంసారులుగా చేయువాడు. ఆయన బంధింపబడినవారిని 

విడిపించి వారిని వరిధ్లల్జేయువాడు విశావ్సఘాతకులు నిరజ్లదేశమందు నివసించుదురు.  

కీరత్నలు 102:20 => చెరసాలలో ఉనన్వారి మూలుగ్లను వినుటకును చావునకు విధింపబడినవారిని 

విడిపించుటకును 

కీరత్నలు 127:2 => మీరు వేకువనే లేచి చాల రాతిర్యైన తరువాత పండుకొనుచు కషాట్రిజ్తమైన 

ఆహారము తినుచునుండుట వయ్రథ్మే. తన పిర్యులు నిదిర్ంచుచుండగా ఆయన వారికిచుచ్చునాన్డు.  

సామెతలు 3:24 => పండుకొనునపుప్డు నీవు భయపడవు నీవు పరుండి సుఖముగా నిదిర్ంచెదవు. 

యిరిమ్యా 40:1 => రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతియైన నెబూజరదాను యెరూషలేములోనుండియు 

యూదాలోనుండియు బబులోనునకు చెరగా కొనిపోబడిన బందీ జనులందరిలోనుండి, సంకెళల్చేత 

కటట్బడియునన్ యిరీమ్యాను తీసికొని రామాలోనుండి పంపివేయగా, యెహోవాయొదద్నుండి అతనికి 

పర్తయ్క్షమైన వాకుక్. 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:19 => హేరోదు అతని కోసరము వెదకినపుప్డు అతడు కనబడనందున 

కావలివారిని విమరిశ్ంచి వారిని చంపనాజాఞ్పించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయనుండి 

కైసరయకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:29 => అందుకు పౌలు సులభముగానో దురల్భముగానో, తమరు 

మాతర్ము కాదు, నేడు నా మాట వినువారందరును ఈ బంధకములు తపప్ నావలె ఉండునటుల్ 

దేవుడనుగర్హించుగాక అనెను. 

వచనము 10 

మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పటట్ణమునకుపోవు ఇనుప గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు 

దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని 

విడిచిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:19 => అయితే పర్భువు దూత రాతిర్వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని 

వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ మీరు వెళి ల్ దేవాలయములో నిలువబడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 19:5 => అతడు బదరీవృక్షము కిర్ంద పరుండి నిదిర్ంచుచుండగా ఒక దేవదూత వచిచ్ 

అతని ముటిట్ నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 19:7 => అయితే యెహోవా దూత రెండవమారు వచిచ్ అతని ముటిట్ నీ శకిత్కి మించిన 

పర్యాణము నీకు సిదధ్మైయునన్ది, నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెపిప్నపుప్డు 

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 37:32 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులకొరకు పొంచియుండి వారిని చంపజూతురు. 

కీరత్నలు 37:33 => వారిచేతికి యెహోవా నీతిమంతులను అపప్గింపడు వారు విమరశ్కు 

వచిచ్నపుప్డు ఆయన వారిని దోషులుగా ఎంచడు. 

యెషయా 37:30 => మరియు యెషయా చెపిప్నదేమనగా హిజిక్యా, నీకిదే సూచనయగును. ఈ 

సంవతస్రమందు దాని అంతట అదే పండు ధానయ్మును, రెండవ సంవతస్రమందు దానినుండి కలుగు 

ధానయ్మును మీరు భుజింతురు. మూడవ సంవతస్రమున మీరు వితత్నము వితిత్ చేలు కోయుదురు; 

దార్క్షతోటలు నాటి వాటిఫలము ననుభవించుదురు. 

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. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 

2 సమూయేలు 22:29 => యెహోవా, నీవు నాకు దీపమైయునాన్వు యెహోవా చీకటిని నాకు 

వెలుగుగా చేయును. 
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యెహెజేక్లు 43:2 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని పర్భావము తూరుప్దికుక్న కనబడెను; దానినుండి 

పుటిట్నధవ్ని విసాత్రజలముల ధవ్నివలె వినబడెను, ఆయన పర్కాశముచేత భూమి పర్జవ్రిలెల్ను. 

మీకా 7:9 => నేను యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నా 

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 

హబకూక్కు 3:4 => సూరయ్కాంతితో సమానమైన పర్కాశము కనబడుచునన్ది ఆయన 

హసత్ములనుండి కిరణములు బయలువెళుల్చునన్వి అచచ్ట ఆయన బలము దాగియునన్ది.  

హబకూక్కు 3:11 => నీ ఈటెలు తళతళలాడగా సంచరించు నీ బాణముల కాంతికి భయపడి 

సూరయ్చందుర్లు తమ నివాసములలో ఆగిపోవుదురు. 

పర్కటన 18:1 => అటుతరువాత మహాధికారముగల వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. అతని మహిమచేత భూమి పర్కాశించెను. 

ఆదికాండము 19:15 => తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి 

దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ నీ భారయ్ను ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 

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 

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:6 => హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొనిరావలెనని యుండగా, ఆ 

రాతిర్యే పేతురు రెండు సంకెళల్తో బంధింపబడి యిదద్రు సైనికుల మధయ్ నిదిర్ంచుచుండెను; మరియు 

కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:6 => హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొనిరావలెనని యుండగా, ఆ 

రాతిర్యే పేతురు రెండు సంకెళల్తో బంధింపబడి యిదద్రు సైనికుల మధయ్ నిదిర్ంచుచుండెను; మరియు 

కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26 => అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల 

పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

కీరత్నలు 105:18 => వారు సంకెళల్చేత అతని కాళుల్ నొపిప్ంచిరి ఇనుము అతని పార్ణమును 

బాధించెను. 

కీరత్నలు 105:19 => అతడు చెపిప్న సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాకుక్ అతని 

పరిశోధించుచుండెను. 

కీరత్నలు 105:20 => రాజు వరత్మానము పంపి అతని విడిపించెను. పర్జల నేలినవాడు అతని 

విడుదలచేసెను. 

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 116:16 => యెహోవా, నేను నిజముగా నీ సేవకుడను, నీ సేవకుడను నీ సేవకురాలి 

కుమారుడనైయునాన్ను నీవు నాకటుల్ విపిప్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 142:6 => నేను చాలా కుర్ంగియునాన్ను నా మొఱఱ్కు చెవియొగుగ్ము ననున్ తరుమువారు 

నాకంటె బలిషుఠ్లు వారిచేతిలో నుండి ననున్ విడిపింపుము.  

కీరత్నలు 142:7 => నేను నీ నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ చెరసాలలోనుండి నా 

పార్ణమును తపిప్ంపుము అపుప్డు నీవు నాకు మహోపకారము చేసియుండుట చూచి నీతిమంతులు 

ననున్బటిట్ అతిశయపడుదురు. 

కీరత్నలు 146:7 => బాధపరచబడువారికి ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ను ఆకలిగొనినవారికి ఆహారము 

దయచేయును యెహోవా బంధింపబడినవారిని విడుదలచేయును. 
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దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 రాజులు 1:3 => యెహోవా దూత తిషీబ్యుడైన ఏలీయాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవులేచి 

షోమోర్ను రాజు పంపిన దూతలను ఎదురొక్నబోయి యిటల్నుము ఇశార్యేలువారిలో దేవుడనన్వాడు 

లేడనుకొని ఎకోర్ను దేవతయైన బయలెజ్బూబునొదద్ మీరు విచారించబోవుచునాన్రా? 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

యెషయా 51:14 => కుర్ంగబడినవాడు తవ్రగా విడుదల పొందును అతడు గోతిలోనికి పోడు 

చనిపోడు అతనికి ఆహారము తపప్దు.  

యిరిమ్యా 40:1 => రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతియైన నెబూజరదాను యెరూషలేములోనుండియు 

యూదాలోనుండియు బబులోనునకు చెరగా కొనిపోబడిన బందీ జనులందరిలోనుండి, సంకెళల్చేత 

కటట్బడియునన్ యిరీమ్యాను తీసికొని రామాలోనుండి పంపివేయగా, యెహోవాయొదద్నుండి అతనికి 

పర్తయ్క్షమైన వాకుక్. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

Page  of 1741 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

వచనము 11 

పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు 

నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా 

తెలియునని అనుకొనెను. 

యెషయా 51:14 => కుర్ంగబడినవాడు తవ్రగా విడుదల పొందును అతడు గోతిలోనికి పోడు 

చనిపోడు అతనికి ఆహారము తపప్దు.  

మారుక్ 6:9 => చెపుప్లు తొడగుకొనుడనియు, రెండంగీలు వేసికొనవదద్నియు వారికాజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:26 => పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళి ల్, యెరూషలేమునుండి 

గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

వచనము 12 

ఇటుల్ ఆలోచించుకొని అతడు మారుక్ అను మారుపేరు గల యోహాను తలిల్యైన మరియ యింటికి 

వచెచ్ను; అకక్డ అనేకులుకూడి పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

ఆదికాండము 6:22 => నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్ 

చేసెను. 

యోహాను 2:5 => ఆయన తలిల్ పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెపుప్నది చేయుడనెను. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:5 => నేను యొపేప్ పటట్ణములో పార్రథ్న చేయుచుండగా 

పరవశుడనైతిని, అపుప్డొక దరశ్నము నాకు కలిగెను; అది ఏదనగా నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొక విధమైన పాతర్ ఆకాశమునుండి దిగి నాయొదద్కు వచెచ్ను 

ఆదికాండము 45:26 => యోసేపు ఇంక బర్దికియుండి ఐగుపుత్ దేశమంతటిని ఏలుచునాన్డని 

అతనికి తెలియచేసిరి. అయితే అతడు వారి మాట నమమ్లేదు గనుక అతడు నిశేచ్షుట్డాయెను. 

కీరత్నలు 126:1 => సీయోనుకు తిరిగివచిచ్నవారిని యెహోవా చెరలోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు 

2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 
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2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 34:29 => మోషే సీనాయికొండ దిగుచుండగా శాసనములు గల ఆ రెండు పలకలు 

మోషే చేతిలో ఉండెను. అతడు ఆ కొండ దిగుచుండగా ఆయన అతనితో మాటలాడుచునన్పుప్డు తన 

ముఖచరమ్ము పర్కాశించిన సంగతి మోషేకు తెలిసియుండలేదు. 

లూకా 24:11 => అయితే వారి మాటలు వీరి దృషిట్కి వెఱిఱ్మాటలుగా కనబడెను గనుక వీరు వారి 

మాటలు నమమ్లేదు. 

వచనము 13 

అతడు తలవాకిటి తలుపు తటుట్చుండగా, రొదే అను ఒక చినన్ది ఆలకించుటకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

ఆదికాండము 40:3 => వారిని చెరసాలలో నుంచుటకై రాజసంరక్షక సేనాధిపతికి అపప్గించెను. 

అది యోసేపు బంధింపబడిన సథ్లము. 

ఆదికాండము 42:17 => వారిని మూడు దినములు చెరసాలలో వేయించెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:34 => వానికి ఏమి చేయవలెనో అది విశదపరచబడలేదు గనుక వానిని 

కావలిలో ఉంచిరి. 

యెషయా 21:8 => సింహము గరిజ్ంచునటుట్ కేకలు వేసి నా యేలినవాడా, పగటివేళ నేను నితయ్మును 

కావలి బురుజుమీద నిలుచుచునాన్ను రాతిర్ అంతయు కావలి కాయుచునాన్ను  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:19 => అయితే పర్భువు దూత రాతిర్వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని 

వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ మీరు వెళి ల్ దేవాలయములో నిలువబడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26 => అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల 

పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

యెషయా 45:1 => అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడిచేతిని 

పటుట్కొనియునాన్ను నేను రాజుల నడికటల్ను విపెప్దను, దావ్రములు అతని యెదుట వేయబడకుండ 

తలుపులు తీసెదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 45:2 => నేను నీకు ముందుగా పోవుచు మెటట్గానునన్ సథ్లములను సరాళము చేసెదను. 

ఇతత్డి తలుపులను పగులగొటెట్దను ఇనుపగడియలను విడగొటెట్దను. 

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. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

మతత్యి 17:8 => వారు కనున్లెతిత్ చూడగా, యేసు తపప్ మరి ఎవరును వారికి కనబడలేదు. 

వచనము 14 

ఆమె పేతురు సవ్రము గురుత్పటిట్, సంతోషముచేత తలుపుతీయక లోపలికి పరుగెతికొని పోయి పేతురు 

తలుపు దగగ్ర నిలుచునాన్డని తెలిపెను. 
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లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 15:13 => ఆయన నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపు 

వారికి దాసులుగా నుందురు. 

ఆదికాండము 18:13 => అంతట యెహోవా అబార్హాముతో వృదుధ్రాలనైన నేను నిశచ్యముగా 

పర్సవించెదనా అని శారా నవవ్నేల? 

ఆదికాండము 26:9 => అపుప్డు అబీమెలెకు ఇసాస్కును పిలిపించి ఇదిగో ఆమె నీ భారయ్యే ఆమె నా 

సహోదరి అని యేల చెపిప్తివని అడుగగా ఇసాస్కు ఆమెనుబటిట్ నేను చనిపోవుదునేమో అనుకొంటినని 

అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:19 => అయితే పర్భువు దూత రాతిర్వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని 

వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ మీరు వెళి ల్ దేవాలయములో నిలువబడి 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 
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దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

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. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

2 సమూయేలు 22:1 => యెహోవా తనున్ సౌలు చేతిలోనుండియు, తన శతుర్వులందరి 

చేతిలోనుండియు తపిప్ంచిన దినమున దావీదు ఈ గీత వాకయ్ములను చెపిప్ యెహోవాను సోత్తిర్ంచెను. 

అతడిటల్నెను. 

యోబు 5:19 => ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ 

కీడును తగులదు. 

కీరత్నలు 33:18 => వారి పార్ణమును మరణమునుండి తపిప్ంచుటకును కరవులో వారిని 

సజీవులనుగా కాపాడుటకును 

కీరత్నలు 34:22 => యెహోవా తన సేవకుల పార్ణమును విమోచించును ఆయన 

శరణుజొచిచ్నవారిలో ఎవరును అపరాధులుగా ఎంచబడరు. 

కీరత్నలు 41:2 => యెహోవా వానిని కాపాడి బర్దికించును భూమిమీద వాడు ధనుయ్డగును వాని 

శతుర్వుల యిచఛ్కు నీవు వానిని అపప్గింపవు.  

కీరత్నలు 97:10 => యెహోవాను పేర్మించువారలారా, చెడుతనమును అసహియ్ంచుకొనుడి తన 

భకుత్ల పార్ణములను ఆయన కాపాడుచునాన్డు. భకిత్హీనులచేతిలోనుండి ఆయన వారిని 

విడిపించును. 

కీరత్నలు 109:31 => దరిదుర్ని పార్ణమును విమరశ్కు లోపరచువారి చేతిలోనుండి అతని 

రకిష్ంచుటకై యెహోవా అతని కుడిపర్కక్ను నిలుచుచునాన్డు. 
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2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:16 => అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ 

చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని 

యునాన్డనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:19 => అందుకతడు నీవు పౌలునుగూరిచ్ సంపూరిత్గా 

విచారింపబోవునటుట్ అతనిని రేపు మహాసభయొదద్కు తీసికొని రావలెనని నినున్ వేడుకొనుటకు 

యూదులు కటుట్కటిట్ యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:20 => వారి మాటకు నీవు సమమ్తింపవదుద్ ; వారిలో 

నలువదిమందికంటె ఎకుక్వ మనుషుయ్లు అతనికొరకు పొంచియునాన్రు. వారు అతని చంపువరకు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్రు; ఇపప్డు నీయొదద్ మాట తీసికొనవలెనని 

కనిపెటుట్కొని సిదధ్ముగా ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:22 => తరువాత అతడు శతాధిపతులలో ఇదద్రిని తనయొదద్కు పిలిచి 

కైసరయవరకు వెళుల్టకు ఇనూన్రు మంది సైనికులను డెబబ్దిమంది గుఱఱ్పురౌతులను ఇనూన్రు మంది 

యీటెలవారిని రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలకు సిదధ్పరచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:25 => మహా ఘనతవహించిన అధిపతియైన ఫేలికుస్కు కౌ ల్దియ 

లూసియ వందనములు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:26 => యూదులు ఈ మనుషుయ్ని పటుట్కొని చంపబోయినపుప్డు, 

అతడు రోమీయుడని నేను విని, సైనికులతో వచిచ్ అతనిని తపిప్ంచితిని.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:27 => వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి 

మహాసభయొదద్కు అతనిని తీసికొనివచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:28 => వారు తమ ధరమ్శాసత్ర వాదములనుగూరిచ్ అతనిమీద నేరము 

మోపిరే గాని మరణమునకైనను, బంధకములకైనను తగిన నేరము అతనియందేమియు 

కనుపరచలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:4 => అందుకు ఫేసుత్ పౌలు కైసరయలో కావలిలో ఉనాన్డు; నేను 

శీఘర్ముగా అకక్డికి వెళల్బోవుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:5 => గనుక మీలో సమరుథ్లైనవారు నాతో కూడ వచిచ్ ఆ 

మనుషుయ్నియందు తపిప్దమేదైన ఉంటే అతనిమీద మోపవచుచ్నని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:9 => అయితే ఫేసుత్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ అకక్డ నా యెదుట ఈ సంగతులనుగూరిచ్ విమరిశ్ంపబడుట నీకిషట్మా అని 

పౌలును అడిగెను. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  
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నిరగ్మకాండము 18:4 => నా తండిర్ దేవుడు నాకు సహాయమై ఫరో కతిత్వాతనుండి ననున్ 

తపిప్ంచెననుకొని రెండవవానికి ఎలీయెజెరని పేరు పెటెట్ను. 

ఎసేత్రు 9:1 => రాజు చేసిన తీరామ్నమును చటట్మును నెరవేరు కాలము వచిచ్నపుప్డు అదారు అను 

పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమున యూదులను జయింపగలుగుదుమని వారి పగవారు 

నిశచ్యించుకొనిన దినముననే యూదులు తమ పగవారిమీద అధికారము నొందినటుల్ అగుపడెను. 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

కీరత్నలు 37:14 => దీనులను దరిదుర్లను పడదోర్యుటకై యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారిని చంపుటకై 

భకిత్హీనులు కతిత్ దూసియునాన్రు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు  

కీరత్నలు 57:3 => ఆయన ఆకాశమునుండి ఆజఞ్ ఇచిచ్ ననున్ రకిష్ంచును ననున్ మింగగోరువారు 

దూషణలు పలుకునపుప్డు దేవుడు తన కృపాసతయ్ములను పంపును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 119:95 => ననున్ సంహరింపవలెనని భకిత్హీనులు నా కొరకు పొంచియునాన్రు అయితే 

నేను నీ శాసనములను తలపోయుచునాన్ను. 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

యిరిమ్యా 36:26 => లేఖికుడైన బారూకును పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొనవలెనని 

రాజవంశసుథ్డగు యెరహెమ్యేలునకును అజీర్యేలు కుమారుడైన శెరాయాకును అబెద్యేలు 

కుమారుడైన షెలెమాయ్కును రాజు ఆజాఞ్పించెను గాని యెహోవా వారిని దాచెను. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 17:8 => వారు కనున్లెతిత్ చూడగా, యేసు తపప్ మరి ఎవరును వారికి కనబడలేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:23 => వారు విడుదలనొంది తమ సవ్జనుల యొదద్కు వచిచ్, 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:13 => అపుప్డతడు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి పేతురు అను 

మారుపేరు గల సీమోనును పిలిపించుము; 

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 15 

అందుకు వారు నీవు పిచిచ్దానవనిరి; అయితే తాను చెపిప్నదే నిజమని ఆమె దృఢముగా చెపిప్నపుప్డు 

వారు అతని దూత అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:23 => వారు విడుదలనొంది తమ సవ్జనుల యొదద్కు వచిచ్, 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:40 => వారు చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి వచిచ్ లూదియ యింటికి 

వెళి ల్రి; అకక్డి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:25 => బరన్బాయు సౌలును తమ పరిచరయ్ నెరవేరిచ్న తరువాత మారుక్ 

అను మారు పేరుగల యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెరూషలేమునుండి తిరిగి వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:13 => తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ 

పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:37 => అపుప్డు మారుక్ అనుమారు పేరుగల యోహానును 

వెంటబెటుట్కొనిపోవుటకు బరన్బా యిషట్పడెను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:38 => అయితే పౌలు, పంఫూలియలో పనికొరకు తమతోకూడ రాక 

తముమ్ను విడిచిన వానిని వెంటబెటుట్కొని పోవుట యుకత్ము కాదని తలంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

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. 

ఫిలేమోనుకు 1:24 => నా జతపనివారైన మారుక్, అరిసాత్రుక్, దేమా, లూకా వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:5 => పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు 

అతాయ్సకిత్తో దేవునికి పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

1 యోహాను 5:14 => మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని 

మనమెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:15 => తన సహోదరుడు మరణకరము కాని పాపము చేయగా ఎవడైనను 

చూచినయెడల అతడు వేడుకొనును; అతనిబటిట్ దేవుడు మరణకరము కాని పాపము చేసినవారికి 
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జీవము దయచేయును. మరణకరమైన పాపము కలదు. అటిట్దానిగూరిచ్ వేడుకొనవలెనని నేను 

చెపుప్టలేదు. 

ఆదికాండము 24:45 => నేను నా హృదయములో అటుల్ అనుకొనుట చాలింపకముందే రిబాక్ 

భుజముమీద తన కడవను పెటుట్కొనివచిచ్ ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి నీళుల్ చేదుకొని వచెచ్ను; అపుప్డు 

నాకు దాహమిమమ్ని నేనామెను అడుగగా 

1 పేతురు 5:13 => బబులోనులో మీవలె నేరప్రచబడిన ఆమెయు, నా కుమారుడైన మారుక్ను, 

మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

వచనము 16 

పేతురు ఇంకను తటుట్చునన్ందున వారు తలుపు తీసి అతనిని చూచి విభార్ంతినొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:16 => పేతురు ఇంకను తటుట్చునన్ందున వారు తలుపు తీసి అతనిని 

చూచి విభార్ంతినొందిరి. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:16 => సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని 

పౌలు తవ్రపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును 

దాటిపోవలెనని నిశచ్యించుకొని యుండెను. 

వచనము 17 

అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగ చేసి, పర్భువు తనున్ చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచెచ్నో 

వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ సంగతులు తెలియజేయుడని చెపిప్ బయలుదేరి 

వేరొకచోటికి వెళె ల్ను 
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మతత్యి 28:8 => వారు భయముతోను మహా ఆనందముతోను సమాధియొదద్నుండి తవ్రగా వెళి ల్ 

ఆయన శిషుయ్లకు ఆ వరత్మానము తెలుప పరుగెతుత్చుండగా 

లూకా 24:41 => అయితే వారు సంతోషముచేత ఇంకను నమమ్క ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన 

ఇకక్డ మీయొదద్ ఏమైన ఆహారము కలదా అని వారినడిగెను. 

యోబు 9:16 => నేను మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన నాకుతత్రమిచిచ్నను ఆయన నా మాట 

ఆలకించెనని నేను నమమ్జాలను.  

కీరత్నలు 126:1 => సీయోనుకు తిరిగివచిచ్నవారిని యెహోవా చెరలోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు 

వచనము 18 

తెలల్వారగనే పేతురు ఏమాయెనో అని సైనికులలో కలిగిన గలిబిలి యింతంతకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:24 => అతడు ఈలాగు సమాధానము చెపుప్కొనుచుండగా ఫేసుత్ పౌలా, 

నీవు వెఱిఱ్వాడవు, అతివిదయ్ వలన నీకు వెఱిఱ్పటిట్నదని గొపప్ శబద్ముతో చెపెప్ను. 

యోబు 9:16 => నేను మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన నాకుతత్రమిచిచ్నను ఆయన నా మాట 

ఆలకించెనని నేను నమమ్జాలను.  

మారుక్ 16:11 => ఆయన బర్దికియునాన్డనియు ఆమెకు కనబడెననియు వారు విని 

నమమ్కపోయిరి. 

మారుక్ 16:14 => పిమమ్ట పదునొకండుమంది శిషుయ్లు భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు ఆయన 

వారికి పర్తయ్క్షమై, తాను లేచిన తరువాత తనున్ చూచినవారి మాట నమమ్నందున వారి అపనమిమ్క 

నిమితత్మును హృదయకాఠినయ్ము నిమితత్మును వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 24:11 => అయితే వారి మాటలు వీరి దృషిట్కి వెఱిఱ్మాటలుగా కనబడెను గనుక వీరు వారి 

మాటలు నమమ్లేదు. 
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ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 24:37 => అయితే వారు దిగులుపడి భయాకార్ంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని 

తలంచిరి. 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 

సామెతలు 21:28 => కూటసాకిష్ నశించును విని మాటలాడువాడు సతయ్ము పలుకును. 

మతత్యి 14:26 => ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుట శిషుయ్లు చూచి తొందరపడి, భూతమని 

చెపుప్కొని భయముచేత కేకలువేసిరి. 

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 

వచనము 19 

హేరోదు అతని కోసరము వెదకినపుప్డు అతడు కనబడనందున కావలివారిని విమరిశ్ంచి వారిని 

చంపనాజాఞ్పించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయనుండి కైసరయకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:13 => అతడు తలవాకిటి తలుపు తటుట్చుండగా, రొదే అను ఒక చినన్ది 

ఆలకించుటకు వచెచ్ను. 

వచనము 20 
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తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అతాయ్గర్హము కలిగినందున వారేకమనసుస్తో 

రాజునొదద్కు వచిచ్ అంతఃపురమునకు పైవిచారణకరత్యగు బాల్సుత్ను తమ పక్షముగా చేసికొని 

సమాధానపడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొకక్ దేశమునుండి వారి దేశమునకు గార్సము 

వచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:40 => అతడు సెలవిచిచ్న తరువాత పౌలు మెటల్మీద నిలువబడి 

జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశచ్బద్ముగా ఉనన్పుప్డు అతడు హెబీర్ భాషలో ఇటల్నెను 

లూకా 1:22 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్నపుప్డు వారితో మాటలాడలేకపోయినందున, 

ఆలయమునందు అతనికి దరశ్నము కలిగినదని వారు గర్హించిరి; అపుప్డతడు వారికి సంజఞ్లు 

చేయుచు, మూగవాడై యుండెను 

యోహాను 13:24 => గనుక ఎవరినిగూరిచ్ ఆయన చెపెప్నో అది తమకు చెపుప్మని సీమోను పేతురు 

అతనికి సైగ చేసెను. 

కీరత్నలు 66:16 => దేవునియందు భయభకుత్లు గలవారలారా, మీరందరు వచిచ్ ఆలకించుడి 

ఆయన నాకొరకు చేసిన కారయ్ములను నేను వినిపించెదను. 

కీరత్నలు 102:20 => చెరసాలలో ఉనన్వారి మూలుగ్లను వినుటకును చావునకు విధింపబడినవారిని 

విడిపించుటకును 

కీరత్నలు 102:21 => ఆయన తన ఉనన్తమైన పరిశుదాధ్లయమునుండి వంగి చూచెననియు 

ఆకాశమునుండి భూమిని దృషిట్ంచెననియు 

కీరత్నలు 107:21 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 
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కీరత్నలు 107:22 => వారు కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుదురుగాక ఉతాస్హధవ్నితో ఆయన 

కారయ్ములను పర్కటించుదురుగాక.  

కీరత్నలు 116:14 => యెహోవాకు నా మొర్కుక్బళుల్ చెలిల్ంచెదను. ఆయన పర్జలందరి యెదుటనే 

చెలిల్ంచెదను 

కీరత్నలు 116:15 => యెహోవా భకుత్ల మరణము ఆయన దృషిట్కి విలువగలది  

కీరత్నలు 146:7 => బాధపరచబడువారికి ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ను ఆకలిగొనినవారికి ఆహారము 

దయచేయును యెహోవా బంధింపబడినవారిని విడుదలచేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:13 => వారు చాలించిన తరువాత యాకోబు ఇటల్నెను సహోదరులారా, 

నా మాట ఆలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:18 => మరునాడు పెదద్లందరు అకక్డికి వచిచ్యుండగా పౌలు మాతో 

కూడ యాకోబు నొదద్కు వచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1 5 : 7 = > తరువాత ఆయన యాకోబుకును , అటుతరువాత 

అపొసత్లులకందరికిని కనబడెను. 

గలతీయులకు 1:19 => అతనిని తపప్ అపొసత్లులలో మరి ఎవనిని నేను చూడలేదు గాని, పర్భువు 

యొకక్ సహోదరుడైన యాకోబును మాతర్ము చూచితిని. 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

Page  of 1758 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:40 => వారు చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి వచిచ్ లూదియ యింటికి 

వెళి ల్రి; అకక్డి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 7:1 => అటుతరువాత యూదులు ఆయనను చంప వెదకినందున యేసు యూదయలో 

సంచరించనొలల్క గలిలయలో సంచరించుచుండెను. 

యోహాను 8:59 => కాబటిట్ వారు ఆయనమీద రువువ్టకు రాళుల్ ఎతిత్రి గాని యేసు దాగి 

దేవాలయములోనుండి బయటికి వెళి ల్పోయెను. 

యోహాను 10:40 => యొరాద్ను అదద్రిని యోహాను మొదట బాపిత్సమ్మిచుచ్చుండిన సథ్లమునకు 

ఆయన తిరిగి వెళి ల్ అకక్డనుండెను. 

యోహాను 11:54 => కాబటిట్ యేసు అపప్టినుండి యూదులలో బహిరంగముగా సంచరింపక, 

అకక్డనుండి అరణయ్మునకు సమీపపర్దేశములోనునన్ ఎఫార్యిమను ఊరికి వెళి ల్, అకక్డ తన 

శిషుయ్లతోకూడ ఉండెను. 

మతత్యి 10:3 => ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి; తోమా, సుంకరియైన మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యియను మారుపేరుగల లెబబ్యి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 

వచనము 21 

నియమింపబడిన దినమందు హేరోదు రాజవసత్రములు ధరించుకొని నాయ్యపీఠము మీద కూరుచ్ండి 

వారి యెదుట ఉపనాయ్సముచేయగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:22 => బంటౌర్తులు అకక్డికి వెళి ల్నపుప్డు వారు చెరసాలలో 

కనబడనందున తిరిగివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:23 => చెరసాల బహు భదర్ముగా మూసియుండుటయు, కావలివారు 

తలుపుల ముందర నిలిచియుండుటయు చూచితివిు గాని తలుపులు తీసినపుప్డు లోపల మాకొకడైనను 

కనబడలేదని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:25 => అపుప్డు ఒకడు వచిచ్ ఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన 

మనుషుయ్లు దేవాలయములో నిలిచి పర్జలకు బోధించుచునాన్రని వారికి తెలుపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:27 => అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల 

తలుపులనిన్యు తెరచియుండుట చూచి, ఖయిదీలు పారిపోయిరనుకొని, కతిత్దూసి, తనున్ తాను 

చంపుకొనబోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

లూకా 4:30 => అయితే ఆయన వారి మధయ్నుండి దాటి తన మారగ్మున వెళి ల్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 
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ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

వచనము 22 

జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు వేసిరి. 

1 సమూయేలు 23:14 => అయితే దావీదు అరణయ్ములోని కొండసథ్లముల యందును, జీఫు అను 

అరణయ్మున ఒక పరవ్తమందును నివాసము చేయుచుండెను; సౌలు అనుదినము అతని వెదకినను 

దేవుడు సౌలు చేతికి అతని నపప్గించలేదు. 

కీరత్నలు 37:32 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులకొరకు పొంచియుండి వారిని చంపజూతురు. 

కీరత్నలు 37:33 => వారిచేతికి యెహోవా నీతిమంతులను అపప్గింపడు వారు విమరశ్కు 

వచిచ్నపుప్డు ఆయన వారిని దోషులుగా ఎంచడు. 

యిరిమ్యా 36:26 => లేఖికుడైన బారూకును పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొనవలెనని 

రాజవంశసుథ్డగు యెరహెమ్యేలునకును అజీర్యేలు కుమారుడైన శెరాయాకును అబెద్యేలు 

కుమారుడైన షెలెమాయ్కును రాజు ఆజాఞ్పించెను గాని యెహోవా వారిని దాచెను. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:6 => హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొనిరావలెనని యుండగా, ఆ 

రాతిర్యే పేతురు రెండు సంకెళల్తో బంధింపబడి యిదద్రు సైనికుల మధయ్ నిదిర్ంచుచుండెను; మరియు 

కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి. 

మతత్యి 28:11 => వారు వెళుల్చుండగా కావలివారిలో కొందరు పటట్ణములోనికి వచిచ్ జరిగిన 

సంగతులనిన్టిని పర్ధానయాజకులతో చెపిప్రి. 

మతత్యి 28:12 => కాబటిట్ వారు పెదద్లతో కూడివచిచ్ ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల దర్వయ్మిచిచ్ 

మతత్యి 28:13 => మేము నిదర్పోవుచుండగా అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళవచిచ్ అతనిని 

ఎతిత్కొనిపోయిరని మీరు చెపుప్డి; 

మతత్యి 28:14 => ఇది అధిపతి చెవినిబడినయెడల మేమతని సమమ్తిపరచి మీకేమియు 

తొందరకలుగకుండ చేతుమని చెపిప్రి. 

మతత్యి 28:15 => అపుప్డు వారు ఆ దర్వయ్ము తీసికొని తమకు బోధింపబడిన పర్కారము చేసిరి. ఈ 

మాట యూదులలో వాయ్పించి నేటివరకు పర్సిదధ్మైయునన్ది. 

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 2:13 => ఇటిట్ శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు చంపబడవలసి యుండగా, వారు 

దానియేలును ఆతని సేన్హితులను చంపజూచిరి. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

యోహాను 12:10 => అతనినిబటిట్ యూదులలో అనేకులు తమవారిని విడిచి యేసునందు 

విశావ్సముంచిరి గనుక  
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యోహాను 12:11 => పర్ధానయాజకులు లాజరునుకూడ చంప నాలోచనచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:13 => కొనిన్ దినములైన తరువాత రాజైన అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు ఫేసుత్ 

దరశ్నము చేసికొనుటకు కైసరయకు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 20:43 => ఇశార్యేలు రాజు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో షోమోర్నులోని తన 

నగరునకు వచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 6:12 => తరువాత మొరెద్కై రాజు గుమమ్మునొదద్కు వచెచ్ను; అయితే హామాను తల కపుప్కొని 

దుఃఖించుచు తన యింటికి తవ్రగా వెళి ల్పోయెను. 

1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

మతత్యి 28:14 => ఇది అధిపతి చెవినిబడినయెడల మేమతని సమమ్తిపరచి మీకేమియు 

తొందరకలుగకుండ చేతుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 
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వచనము 23 

అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి 

పార్ణము విడిచెను. 

ఆదికాండము 10:15 => కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను 

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

ఆదికాండము 10:19 => కనానీయుల సరిహదుద్ సీదోను నుండి గెరారుకు వెళుల్ మారగ్ములో గాజా 

వరకును, సొదొమ గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయిములకు వెళుల్ మారగ్ములో లాషా వరకును ఉనన్ది. 

యెహోషువ 19:29 => అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ రామా వరకును కోటగల సోరను పటట్ణము 

వరకును వాయ్పించి అకక్డనుండి తిరిగి హోసా వరకు సాగి అకక్డనుండి అకీజ్బు సరిహదుద్ను పటిట్ 

సముదర్మువరకు సాగెను. 

యెషయా 23:1 => తూరునుగూరిచ్న దేవోకిత్ తరీష్షు ఓడలారా, అంగలారుచ్డి తూరు పాడైపోయెను 

ఇలల్యినను లేదు పర్వేశమారగ్మైనను లేదు కితీత్యుల దేశమునుండి ఆ సంగతి వారికి 

వెలల్డిచేయబడెను.  

యెషయా 23:2 => సముదర్తీరవాసులారా, అంగలారుచ్డి సముదర్ము దాటుచుండు సీదోను 

వరత్కులు తమ సరకులతో నినున్ నింపిరి. 

యెషయా 23:3 => షీహోరు నది ధానయ్ము నైలునది పంట సముదర్ముమీద నీలోనికి 

తేబడుచుండెను తూరువలన జనములకు లాభము వచెచ్ను. 

యెషయా 23:4 => సీదోనూ, సిగుగ్పడుము, సముదర్ము సముదర్దురగ్ము మాటలాడుచునన్ది నేను 

పర్సవవేదన పడనిదానను పిలల్లు కననిదానను యౌవనసుథ్లను పోషింపనిదానను కనయ్కలను 

పెంచనిదానను. 

మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 
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మతత్యి 11:22 => విమరశ్దినమందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పటట్ణములవారి గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 20:18 => ఉదేద్శములు ఆలోచనచేత సిథ్రపరచబడును వివేకముగల నాయకుడవై 

యుదధ్ము చేయుము. 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

పర్సంగి 10:4 => ఏలువాడు నీమీద కోపపడినయెడల నీ ఉదోయ్గమునుండి నీవు తొలగిపోకుము; 

ఓరుప్ గొపప్ దోర్హకారయ్ములు జరుగకుండ చేయును. 

యెషయా 27:4 => నాయందు కోర్ధము లేదు గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను ఒకవేళ 

నుండినయెడల యుదధ్ము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ్ తపప్క వాటిని 

కాలిచ్వేయుదును. 

యెషయా 27:5 => ఈలాగున జరుగకుండునటుల్ జనులు ననున్ ఆశర్యింపవలెను నాతో 

సమాధానపడవలెను వారు నాతో సమాధానపడవలెను. 

లూకా 14:31 => మరియు ఏ రాజైనను మరియొక రాజుతో యుదధ్ము చేయబోవునపుప్డు తనమీదికి 

ఇరువదివేల మందితో వచుచ్వానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శకిత్ తనకు కలదో లేదో అని కూరుచ్ండి 

మొదట ఆలోచింపడా? 

లూకా 14:32 => శకిత్ లేనియెడల అతడింకను దూరముగా ఉనన్పుప్డే రాయబారము పంపి 

సమాధానము చేసికొన చూచును గదా. 

1 రాజులు 5:9 => నా సేవకులు వాటిని లెబానోనునుండి సముదర్మునొదద్కు తెచెచ్దరు; అపుప్డు 

వాటిని తెపప్లుగా కటిట్ంచి నీవు నాకు నిరణ్యించు సథ్లమునకు సముదర్ముమీద చేరునటుల్ చేసి, అకక్డ 

అవి నీకు అపప్గింపబడు బందోబసుత్ నేను చేయుదును, నీవు వాటిని తీసికొందువు. ఇందునుగూరిచ్ 

నీవు నాకోరిక చొపుప్న జరిగించి నా యింటివారి సంరక్షణకొరకు ఆహారము ఇచెచ్దవు. 
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1 రాజులు 5:10 => హీరాము సొలొమోనునకు ఇషట్మైనంతమటుట్కు దేవదారు మార్నులను సరళపు 

మార్నులను పంపించగా 

1 రాజులు 5:11 => సొలొమోను హీరామునకును అతని యింటివారి సంరక్షణకును ఆహారముగా 

రెండులక్షల తూముల గోధుమలను మూడువేల ఎనిమిదివందల పళల్ సవ్చఛ్మైన నూనెను పంపించెను. 

ఈ పర్కారము సొలొమోను పర్తి సంవతస్రము హీరామునకు ఇచుచ్చువచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:10 => మార్నులు కొటుట్ మీ పనివారికి నాలుగువందల గరిసెల దంచిన 

గోధుమలను ఎనిమిదివందల పుటల్ యవలను నూట నలువదిపుటల్ దార్కాష్రసమును నూట నలువదిపుటల్ 

నూనెను ఇచెచ్దను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:15 => ఇపుప్డు నా యేలినవాడు చెపిప్యునన్ గోధుమలను యవలను 

నూనెను దార్కాష్రసమును నీ సేవకుల చేతికిచిచ్ వారిని సాగనంపినయెడల 

ఎజార్ 3:7 => మరియు వారు కాసెవారికిని వడర్వారికిని దర్వయ్ము నిచిచ్రి. అదియుగాక 

పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు తమకు సెలవిచిచ్నటుల్ దేవదారు మార్నులను లెబానోనునుండి 

సముదర్ముమీద యొపేప్ పటట్ణమునకు తెపిప్ంచుటకు సీదోనీయులకును తూరువారికిని 

భోజనపదారథ్ములను పానమును నూనెను ఇచిచ్రి. 

యెహెజేక్లు 27:17 => మరియు యూదావారును ఇశార్యేలు దేశసుథ్లును నీలో వరత్కవాయ్పారము 

చేయుచు, మినీన్తు గోధుమలును మిఠాయిలును తేనెయు తైలమును గుగిగ్లమును ఇచిచ్ నీ సరకులు 

కొనుకొక్ందురు. 

హోషేయ 2:8 => దానికి ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములను విసాత్రమైన వెండి బంగారములను ఇచిచ్న 

వాడను నేనే యని విచారింపక అది వాటిని బయలుదేవతకు ఉపయోగపరచెను. 

హోషేయ 2:9 => కాబటిట్ నా ధానయ్మును నా దార్కాష్రసమును వాటి వాటి కాలములలో ఇయయ్క 

దీనియొదద్ నుండి తీసివేసెదను. దాని మాన సంరక్షణారథ్మైన నా గొఱఱ్బొచుచ్ను జనుపనారయు దానికి 

దొరకకుండ నేను ఉంచుకొందును; 
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ఆమోసు 4:6 => మీ పటట్ణములనిన్టిలోను నేను మీకు దంతశుదిధ్ కలుగజేసినను, మీరునన్ 

సథ్లములనిన్టిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్.  

ఆమోసు 4:7 => మరియు కోతకాలమునకు ముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక 

పటట్ణముమీద కురిపించి మరియొక పటట్ణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒకచోట వరష్ము కురిసెను, 

వరష్ము లేనిచోటు ఎండిపోయెను. 

ఆమోసు 4:8 => రెండు మూడు పటట్ణములవారు నీళుల్ తార్గుటకు ఒక పటట్ణమునకే పోగా అచచ్టి 

నీరు వారికి చాలకపోయెను; అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 4:9 => మరియు మీ ససయ్ములను ఎండుతెగులుచేతను కాటుకచేతను నేను పాడుచేసితిని, 

గొంగళి పురుగు వచిచ్ మీ విసాత్రమైన వనములను దార్క్షతోటలను అంజూరపుచెటల్ను ఒలీవచెటల్ను 

తినివేసెను, అయినను మీరు నాతటుట్ తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హగగ్యి 1:8 => పరవ్తములెకిక్ మార్ను తీసికొనివచిచ్ మీరు ఈ మందిరమును కటిట్ంచినయెడల 

దానియందు నేను సంతోషించి ననున్ ఘనపరచుకొందునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

హగగ్యి 1:9 => విసాత్రముగా కావలెనని మీరు ఎదురుచూచితిరి గాని కొంచెముగా పండెను; మీరు 

దానిని ఇంటికి తేగా నేను దానిని చెదరగొటిట్తిని; ఎందుచేతనని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. నా 

మందిరము పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండుల్ కటుట్కొనుటకు తవ్రపడుటచేతనే గదా.  

హగగ్యి 1:10 => కాబటిట్ మిముమ్నుబటిట్ ఆకాశపుమంచు కురువకయునన్ది, భూమి 

పండకయునన్ది. 

హగగ్యి 1:11 => నేను భూమికిని పరవ్తములకును అనావృషిట్ కలుగజేసి, ధానయ్ము 

విషయములోను దార్కాష్రసము విషయములోను తైలము విషయములోను భూమి ఫలించు సమసత్ము 

విషయములోను మనుషుయ్ల విషయములోను పశువుల విషయములోనుచేతిపనులనిన్టి 

విషయములోను కాష్మము పుటిట్ంచియునాన్ను. 
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హగగ్యి 2:16 => నాటనుండి యొకడు ఇరువది కుపప్ల కంకులు వేయగా పది కుపప్లంత ధానయ్మే 

తేలుచునన్ది; తీసికొనవలెనని ఏబది కొలల తొటిట్యొదద్కు ఒకడు రాగా ఇరువదికొలలు మాతర్మే 

దొరకును. 

హగగ్యి 2:17 => తెగులుతోను కాటుకతోను వడగండల్తోను మీ కషాట్రిజ్తమంతటిని నేను నాశనము 

చేసియునాన్ను; అయినను మీలో ఒకడును తిరిగి నాయొదద్కు రాలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

ఆదికాండము 40:2 => గనుక ఫరో పానదాయకుల అధిపతియు భక్షయ్కారుల అధిపతియునైన తన 

యిదద్రు ఉదోయ్గసుథ్ల మీద కోపపడి 

2 రాజులు 9:32 => అతడు తలయెతిత్ కిటికీతటుట్ చూచి నా పక్షమందునన్వారెవరని అడుగగా ఇదద్రు 

ముగుగ్రు పరిచారకులు పైనుండి తొంగిచూచిరి. 

ఎసేత్రు 4:8 => వారిని సంహరించుటకై షూషనులో ఇయయ్బడిన ఆజఞ్ పర్తిని ఎసేత్రునకు చూసి 

తెలుపుమనియు, ఆమె తన జనుల విషయమై రాజును వేడుకొని అతని సముఖమందు వినన్పము 

చేయుటకై అతనియొదద్కు పోవలెనని చెపుప్మనియు దాని నతనికిచెచ్ను. హతాకు వచిచ్ మొరెద్కై యొకక్ 

మాటలను ఎసేత్రుతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 49:18 => నీకు నీవే మేలు చేసికొంటివని మనుషుయ్లు నినున్ సుత్తించినను తన 

జీవితకాలమున నొకడు తనున్ పొగడుకొనినను  

సామెతలు 16:14 => రాజు కోర్ధము మరణదూత జాఞ్నియైనవాడు ఆ కోర్ధమును శాంతిపరచును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:3 => కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, 

సిరియవైపుగా వెళి ల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:3 => మరునాడు సీదోనుకు వచిచ్తివిు. అపుప్డు యూలి పౌలుమీద 

దయగా ఉండి, అతడు తన సేన్హితులయొదద్కు వెళి ల్ పరామరిక పొందుటకు అతనికి సెలవిచెచ్ను. 
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గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

గలతీయులకు 3:20 => మధయ్వరిత్ యొకనికి మధయ్వరిత్ కాడు గాని దేవుడొకక్డే. 

వచనము 24 

దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించుచుండెను. 

1 రాజులు 22:10 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని, షోమోర్ను గవిని దగగ్రనునన్ విశాలసథ్లమందు గదె ద్లమీద ఆసీనులైయుండి, 

పర్వకత్లందరును వారి సమక్షమందు పర్కటన చేయుచుండగా 

యోబు 15:21 => భీకరమైన ధవ్నులు వాని చెవులలో బడును, కేష్మకాలమున పాడుచేయువారు 

వానిమీదికి వచెచ్దరు. 

సామెతలు 18:12 => ఆపతుత్ రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయపడును ఘనతకు ముందు 

వినయముండును. 

యెషయా 5:14 => అందుచేతనే పాతాళము గొపప్ ఆశపెటుట్కొని అపరిమితముగా తన నోరు 

తెరచుచునన్ది వారిలో ఘనులును సామానుయ్లును ఘోషచేయువారును హరిష్ంచువారును 

పడిపోవుదురు. 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షుఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:1 => అయిదు దినములైన తరువాత పర్ధానయాజకుడైన అననీయయు, 

కొందరు పెదద్లును, తెరుత్లుల్ అను ఒక నాయ్యవాదియు కైసరయకు వచిచ్, పౌలుమీద తెచిచ్న ఫిరాయ్దు 

అధిపతికి తెలియజేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:23 => కాబటిట్ మరునాడు అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు మికిక్లి 

ఆడంబరముతో వచిచ్, సహసార్ధిపతులతోను పటట్ణమందలి పర్ముఖులతోను అధికారమందిరములో 

పర్వేశించిన తరువాత ఫేసుత్ ఆజఞ్నియయ్గా పౌలు తేబడెను. 

వచనము 25 

బరన్బాయు సౌలును తమ పరిచరయ్ నెరవేరిచ్న తరువాత మారుక్ అను మారు పేరుగల యోహానును 

వెంటబెటుట్కొని యెరూషలేమునుండి తిరిగి వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:10 => నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువుమని, బిగగ్రగా చెపిప్నపుప్డు 

అతడు గంతులువేసి నడువసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:11 => జనసమూహములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ 

భాషలో --దేవతలు మనుషయ్రూపము తాలిచ్ మనయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్రని కేకలువేసి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:12 => బరన్బాకు దుయ్పతి అనియు, పౌలు ముఖయ్పర్సంగి యైనందున 

అతనికి హెరేమ్ అనియు పేరుపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:13 => పటట్ణమునకు ఎదురుగా ఉనన్ దుయ్పతి యొకక్ పూజారి యెడల్ను 

పూదండలను దావ్రముల యొదద్కు తీసికొనివచిచ్ సమూహముతో కలిసి, బలి అరిప్ంపవలెనని 

యుండెను. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  
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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 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 8:4 => ఆ కపప్లు నీమీదికి నీ జనులమీదికి నీ సేవకులందరిమీదికి వచుచ్నని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్మనెను. 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

యోబు 32:21 => మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను 

ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు పెటట్ను 

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

కీరత్నలు 9:20 => యెహోవా, వారిని భయపెటుట్ము తాము నరమాతుర్లమని జనులు తెలిసికొందురు 

గాక.(సెలా.) 

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

కీరత్నలు 92:8 => యెహోవా, నీవే నితయ్ము మహోనన్తుడవుగా నుందువు 
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కీరత్నలు 94:3 => యెహోవా, భకిత్హీనులు ఎంతవరకు ఉతస్హించుదురు? భకిత్హీనులు ఎంతవరకు 

ఉతస్హించుదురు? 

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షుఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

సామెతలు 27:14 => వేకువనే లేచి గొపప్ శబద్ముతో తన సేన్హితుని దీవించువాని దీవెన వానికి 

శాపముగా ఎంచబడును. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

యెషయా 14:15 => నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు తోర్యబడితివే. 

యెషయా 31:3 => ఐగుపీత్యులు మనుషుయ్లేగాని దేవుడు కారు ఐగుపీత్యుల గుఱఱ్ములు 

మాంసమయములేగాని ఆతమ్ కావు యెహోవా తన చెయియ్చాపగా సహాయము చేయువాడు జోగును 

సహాయము పొందువాడు పడును వారందరు కూడి నాశనమగుదురు.  

యెషయా 36:4 => అపుప్డు రబా ష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డి 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవీలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దుడు ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షుఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 
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యెహెజేక్లు 28:9 => నేను దేవుడనని నినున్ చంపువానియెదుట నీవు చెపుప్దువా? నినున్ 

చంపువానిచేతిలో నీవు మానవుడవే కాని దేవుడవు కావు గదా. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:11 => జనసమూహములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ 

భాషలో --దేవతలు మనుషయ్రూపము తాలిచ్ మనయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్రని కేకలువేసి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:6 => వారతని శరీరము వాచునో లేక అతడు అకసామ్తుత్గా పడిచచుచ్నో 

అని కనిపెటుట్చుండిరి. చాలసేపు కనిపెటుట్చుండిన తరువాత అతనికి ఏ హానియు కలుగకుండుట 

చూచి ఆ అభిపార్యము మాని ఇతడొక దేవత అని చెపప్సాగిరి. 

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 

అధాయ్యము 13	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ 

చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును 

ఉండిరి 

నిరగ్మకాండము 12:12 => ఆ రాతిర్ నేను ఐగుపుత్ దేశమందు సంచరించి, ఐగుపుత్ దేశమందలి 

మనుషుయ్లలోనేగాని జంతువులలోనేగాని తొలి సంతతి యంతయు హతముచేసి, ఐగుపుత్ 

దేవతలకందరికిని తీరుప్ తీరెచ్దను; నేను యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 12:23 => యెహోవా ఐగుపీత్యులను హతము చేయుటకు దేశ సంచారము 

చేయుచు, దావ్రబంధపు పైకమిమ్మీదను రెండు నిలువుకముమ్లమీదను ఉనన్ రకత్మును చూచి 

యెహోవా ఆ తలుపును దాటిపోవును; మిముమ్ హతము చేయుటకు మీ యిండల్లోనికి సంహారకుని 

చొరనియయ్డు. 

నిరగ్మకాండము 12:29 => అరధ్రాతిర్వేళ జరిగినదేమనగా, సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో 

మొదలుకొని చెరసాలలోనునన్ ఖైదీ యొకక్ తొలిపిలల్ వరకు ఐగుపుత్ దేశమందలి తొలి పిలల్లనందరిని 

పశువుల తొలి పిలల్లననిన్టిని యెహోవా హతము చేసెను 

1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 

2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:14 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు పంపగా 

ఇశార్యేలీయులలో డెబబ్దివేలమంది చచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:15 => యెరూషలేమును నాశనము చేయుటకై దేవుడు ఒక దూతను 

పంపెను; అతడు నాశనము చేయబోవుచుండగా యెహోవా చూచి ఆ చేటు విషయమై సంతాపమొంది 
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నాశనముచేయు దూతతో చాలును, ఇపుప్డు నీ చెయియ్ ఆపుమని సెలవియయ్గా ఆ దూత 

యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునొదద్ నిలిచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను 

నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ చేతపటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత 

కనబడెను. అపుప్డు దావీదును పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:17 => దావీదు జనులను ఎంచుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే గదా? 

పాపము చేసి చెడుతనము జరిగించినవాడను నేనే గదా? గొఱఱ్లవంటివారగు వీరేమి చేసిరి? నా 

దేవుడవైన యెహోవా, బాధపెటుట్ నీ చెయియ్ నీ జనులమీద నుండకుండ నామీదను నా తండిర్ 

యింటివారిమీదను ఉండనిమమ్ని దేవునితో మనవి చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:18 => యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునందు యెహోవాకు ఒక 

బలిపీఠమును కటిట్ంచుటకై దావీదు అచచ్టికి వెళల్వలెనని దావీదునకు ఆజఞ్నిమమ్ని యెహోవా దూత 

గాదునకు సెలవియయ్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26 => అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని 

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:14 => అపొసత్లులైన బరన్బాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ 

వసత్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 
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భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

నిరగ్మకాండము 9:17 => నీవు ఇంక నా పర్జలను పోనియయ్నొలల్క వారిమీద ఆతిశయపడుచునాన్వు. 

నిరగ్మకాండము 10:3 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళి ల్, అతనిని చూచి యీలాగు 

చెపిప్రి హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 

కీరత్నలు 115:1 => మాకు కాదు, యెహోవా మాకు కాదు నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ నామమునకే 

మహిమ కలగునుగాక 

యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 

యెహెజేక్లు 28:2 => నరపుతుర్డా, తూరు అధిపతితో ఈలాగు పర్కటింపుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గరివ్షుఠ్డవై నేనొక దేవతను, దేవతనైనటుట్ సముదర్ము మధయ్ను నేను ఆసీనుడనై 

యునాన్ను అని నీవనుకొనుచునాన్వు; నీవు దేవుడవు కాక మానవుడవై యుండియు దేవునికి తగినంత 

అభిపార్యము కలిగియునాన్వు, నీవు దానియేలునకంటె జాఞ్నవంతుడవు, నీకు మరమ్మైనదేదియు లేదు. 

యెహెజేక్లు 28:9 => నేను దేవుడనని నినున్ చంపువానియెదుట నీవు చెపుప్దువా? నినున్ 

చంపువానిచేతిలో నీవు మానవుడవే కాని దేవుడవు కావు గదా. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 

అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 
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దానియేలు 4:33 => ఆ గడియలోనే ఆలాగున నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను; మానవులలోనుండి 

అతని తరిమిరి, అతడు పశువులవలె గడిడ్ మేసెను, ఆకాశపుమంచు అతని దేహమును తడపగా అతని 

తలవెండుర్కలు పకిష్రాజు రెకక్ల ఈకెలవంటివియు అతని గోళుల్ పకుష్ల గోళల్వంటివియు నాయెను.  

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 
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దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

దానియేలు 5:24 => కావున ఆయన యెదుటనుండి ఈ యరచేయి వచిచ్ ఈ వార్తను వార్సెను; 

వార్సిన శాసనమేదనగా, మెనే మెనే టెకేల  ఉఫారీస్న . 

లూకా 12:47 => తన యజమానుని చితత్మెరిగి యుండియు సిదధ్పడక, అతని చితత్ము చొపుప్న 

జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబబ్లు తగులును. 

లూకా 12:48 => అయితే తెలియక దెబబ్లకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొదిద్ దెబబ్లే తగులును. 

ఎవనికి ఎకుక్వగా ఇయయ్బడెనో వానియొదద్ ఎకుక్వగా తీయజూతురు; మనుషుయ్లు ఎవనికి ఎకుక్వగా 

అపప్గింతురో వానియొదద్ ఎకుక్వగా అడుగుదురు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 
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కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:18 => ఇదియంతయు అయిన తరువాత యెహోవా కుదరచాలని 

వాయ్ధిచేత అతనిని ఉదరమున మొతిత్నందున 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:19 => రెండు సంవతస్రములు వాయ్ధి బలమగుచు వచిచ్ ఆ వాయ్ధిచేత 

అతని పేగులు పడిపోయి బహు వేదననొందుచు అతడు మరణమాయెను. అతని జనులు అతని 

పితరులకు చేసిన ఉతత్రకిర్యలు అతనికి చేయలేదు. 

యోబు 7:5 => నా దేహము పురుగులతోను మంటి పెలల్లతోను కపప్బడియునన్ది. నా చరమ్ము 

మాని మరల పగులుచునన్ది. 

యోబు 19:26 => ఈలాగు నా చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. 

యెషయా 14:11 => నీ మహాతమ్య్మును నీ సవ్రమండలముల సవ్రమును పాతాళమున 

పడవేయబడెను. నీ కిర్ంద పురుగులు వాయ్పించును కీటకములు నినున్ కపుప్ను. 

యెషయా 51:8 => వసత్రమును కొరికివేయునటుల్ చిమమ్ట వారిని కొరికివేయును బొదీద్క 

గొఱఱ్బొచుచ్ను కొరికివేయునటుల్ వారిని కొరికివేయును అయితే నా నీతి నితయ్ము నిలుచును నా రక్షణ 

తరతరములుండును.  

యెషయా 66:24 => వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు 

వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్ ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా ఉండును.  

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:45 => నీ పాదము నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 
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మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 19:13 => మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర 

యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని 

చెపప్గా 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 

నిరగ్మకాండము 2:23 => ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, 

తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 

నిరగ్మకాండము 8:4 => ఆ కపప్లు నీమీదికి నీ జనులమీదికి నీ సేవకులందరిమీదికి వచుచ్నని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 8:17 => అహరోను తన కఱఱ్ను పటుట్కొని చెయియ్ చాపి ఆ దేశపు ధూళిని 

కొటిట్నపుప్డు పేలు మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను ఉండెను; ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆ 

దేశపు ధూళి అంతయు పేలాయెను 

యెహోషువ 8:29 => యెహోషువ హాయి రాజును సాయంకాలము వరకు మార్నుమీద 

వేర్లాడదీసెను. పొర్దుద్ గుర్ంకుచునన్పుప్డు సెలవియయ్గా జనులు వాని శవమును మార్నుమీదనుండి 

దించి ఆ పురదావ్రము నెదుట దాని పడవేసి దానిమీద పెదద్ రాళల్కుపప్ వేసిరి. అది నేటివరకు ఉనన్ది. 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

2 సమూయేలు 12:15 => గనుక నీకు పుటిట్న బిడడ్ నిశచ్యముగా చచుచ్నని దావీదుతో చెపిప్ తన 

యింటికి వెళె ల్ను. 
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2 సమూయేలు 24:16 => అయితే దూత యెరూషలేము పైని హసత్ము చాపి నాశనము 

చేయబోయినపుప్డు, యెహోవా ఆ కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొంది అంతే చాలును, నీ చెయియ్ తీయుమని 

జనులను నాశనముచేయు దూతకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.యెహోవా దూత యెబూసీయుడైన అరౌనాయొకక్ 

కళల్ము దగగ్ర ఉండగా 

2 రాజులు 9:35 => వారు దానిని పాతిపెటట్బోయిరి; అయితే దాని కపాలమును పాదములును 

అరచేతులును తపప్ మరి ఏమియు కనబడలేదు. 

2 రాజులు 19:35 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రు వారి దండుపేటలో జొచిచ్ 

లక్ష యెనుబదియయిదు వేలమందిని హతముచేసెను. ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా 

వారందరును మృతకళేబరములై యుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:12 => మూడేండల్పాటు కరవు కలుగుట, మూడు నెలలపాటు నీ 

శతుర్వులు కతిత్దూసి నినున్ తరుమగా నీవు వారియెదుట నిలువలేక నశించిపోవుట, మూడు 

దినములపాటు దేశమందు యెహోవా కతిత్, అనగా తెగులు నిలుచుటచేత యెహోవా దూత 

ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట నాశనము కలుగజేయుట, అను వీటిలో ఒకదానిని నీవు 

కోరుకొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కావున ననున్ పంపిన వానికి నేను ఏమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో దాని యోచించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:20 => అబీయా బర్దికిన కాలమున యరొబాము మరల బలము 

పొందలేదు,యెహోవా అతని మొతిత్నందుచేత అతడు మరణమొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:15 => నీవు ఉదరమున వాయ్ధి కలిగి మికిక్లి రోగివై యుందువు; దిన 

కర్మేణ ఆ వాయ్ధిచేత నీ పేగులు పడిపోవును. 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 

యోబు 15:25 => వాడు దేవుని మీదికి చేయి చాపును సరవ్శకుత్డగువానిని ధికక్రించి 

మాటలాడును. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 
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యోబు 32:21 => మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను 

ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు పెటట్ను 

యోబు 33:22 => వాడు సమాధికి సమీపించును వాని పార్ణము సంహారకులయొదద్కు 

సమీపించును. 

యోబు 34:20 => వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది 

నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  

యోబు 40:11 => నీ ఆగర్హమును పర్వాహములుగా కుమమ్రించుము గరివ్షుట్లైన వారినందరిని 

చూచి వారిని కుర్ంగజేయుము. 

కీరత్నలు 7:9 => హృదయములను అంతరిందిర్యములను పరిశీలించు నీతిగల దేవా, 

కీరత్నలు 9:20 => యెహోవా, వారిని భయపెటుట్ము తాము నరమాతుర్లమని జనులు తెలిసికొందురు 

గాక.(సెలా.) 

కీరత్నలు 35:5 => యెహోవా దూత వారిని పారదోలునుగాక వారు గాలికి కొటుట్కొనిపోవు పొటుట్వలె 

నుందురుగాక. 

కీరత్నలు 37:14 => దీనులను దరిదుర్లను పడదోర్యుటకై యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారిని చంపుటకై 

భకిత్హీనులు కతిత్ దూసియునాన్రు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు  

కీరత్నలు 37:36 => అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయెను నేను వెదకితిని 

గాని వాడు కనబడకపోయెను.  

కీరత్నలు 38:7 => నా నడుము తాపముతో నిండియునన్ది నా శరీరములో ఆరోగయ్ము లేదు. 

కీరత్నలు 40:14 => నా పార్ణము తీయుటకై యతిన్ంచువారు సిగుగ్పడి బొతిత్గా భర్మసియుందురు 

గాక నాకు కీడు చేయగోరువారు వెనుకకు మళి ల్ంపబడి సిగుగ్నొందుదురు గాక.  

కీరత్నలు 94:3 => యెహోవా, భకిత్హీనులు ఎంతవరకు ఉతస్హించుదురు? భకిత్హీనులు ఎంతవరకు 

ఉతస్హించుదురు? 

కీరత్ నలు 1 0 7 : 4 0 = > రాజులను తృణీకరించుచు తోర్వలేని యెడారిలో వారిని 

తిరుగులాడజేయువాడు. 
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కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షుఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

సామెతలు 12:8 => ఒకొక్కక్ మనుషుయ్డు తన వివేకము కొలది పొగడబడును కుటిలచితుత్డు 

తృణీకరింపబడును. 

సామెతలు 22:12 => యెహోవా చూపులు జాఞ్నము గలవానిని కాపాడును. విశావ్సఘాతకుల 

మాటలు ఆయన వయ్రథ్ము చేయును. 

సామెతలు 24:16 => నీతిమంతుడు ఏడుమారులు పడినను తిరిగి లేచును ఆపతాక్లమునందు 

భకిత్హీనులు కూలుదురు. 

సామెతలు 27:14 => వేకువనే లేచి గొపప్ శబద్ముతో తన సేన్హితుని దీవించువాని దీవెన వానికి 

శాపముగా ఎంచబడును. 

సామెతలు 28:28 => దుషుట్లు గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగుకొందురు వారు నశించునపుప్డు 

నీతిమంతులు ఎకుక్వగుదురు. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

పర్సంగి 5:17 => ఇదియు మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదే, తన దినములనిన్యు అతడు చీకటిలో 

భోజనము చేయును, అతనికి వాయ్కులమును, రోగమును, అసహయ్మును కలుగును. 

పర్సంగి 7:17 => అధికముగా దురామ్రగ్పు పనులు చేయకుము, బుదిధ్హీనముగా తిరుగవదుద్; నీ 

కాలమునకు ముందుగా నీ వేల చనిపోదువు? 

Page  of 1785 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

యెషయా 10:16 => పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా బలిసిన అషూష్రీయులమీదికి 

క్షయరోగము పంపును వారికిర్ంద అగిన్జావ్లలుగల కొరవికటెట్ రాజును. 

యెషయా 14:15 => నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు తోర్యబడితివే. 

యెషయా 31:3 => ఐగుపీత్యులు మనుషుయ్లేగాని దేవుడు కారు ఐగుపీత్యుల గుఱఱ్ములు 

మాంసమయములేగాని ఆతమ్ కావు యెహోవా తన చెయియ్చాపగా సహాయము చేయువాడు జోగును 

సహాయము పొందువాడు పడును వారందరు కూడి నాశనమగుదురు.  

యెషయా 36:4 => అపుప్డు రబా ష్కే వారితో ఇటల్నెను ఈ మాట హిజిక్యాతో తెలియజెపుప్డి 

మహారాజైన అషూష్రు రాజు సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవీలాగు చెపప్వలెను. నీవు నముమ్కొను ఈ 

ఆశర్యాసప్దుడు ఏపాటి పర్యోజనకారి? 

యెషయా 37:36 => అంతట యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూష్రువారి దండు పేటలో లక్ష 

యెనుబదియైదువేలమందిని మొతెత్ను ; ఉదయమున జనులు లేవగా వారందరును 

మృతకళేబరములుగా ఉండిరి. 

యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 
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దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 10:20 => అతడు నేనెందుకు నీయొదద్కు వచిచ్తినో అది నీకు తెలిసినది గదా; నేను 

పారసీకుడగు అధిపతితో యుదధ్ము చేయుటకు మరల పోయెదను. నేను బయలుదేరుచుండగానే 

గేర్కేయుల దేశము యొకక్ అధిపతి వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

మీకా 6:13 => కాబటిట్ నీవు బాగుపడకుండ నేను నీ పాపములనుబటిట్ నినున్ పాడుచేసి మొతుత్దును. 

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళి ల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళి ల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళి ల్పోవును. 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళి ల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:26 => పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళి ల్, యెరూషలేమునుండి 

గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

Page  of 1787 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

1 కొరిందీయులకు 10:10 => మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకునిచేత 

నశించిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

పర్కటన 16:2 => అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచిచ్ తన పాతర్ను భూమిమీద కుమమ్రింపగా 

ఆ కూర్రమృగము యొకక్ ముదర్ గలవారికిని దాని పర్తిమకు నమసాక్రము చేయువారికిని 

బాధకరమైన చెడడ్ పుండు పుటెట్ను 

వచనము 2 

వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును 

పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:20 => ఇంత పర్భావముతో పర్భువు వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించెను. 

సామెతలు 28:28 => దుషుట్లు గొపప్వారగునపుప్డు జనులు దాగుకొందురు వారు నశించునపుప్డు 

నీతిమంతులు ఎకుక్వగుదురు. 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 41:11 => నీమీద కోపపడిన వారందరు సిగుగ్పడి విసమ్యమొందెదరు నీతో 

వాదించువారు మాయమై నశించిపోవుదురు  

యెషయా 41:12 => నీతో కలహించువారిని నీవు వెదకుదువు గాని వారిని కనుగొనలేకపోవుదువు 

నీతో యుదధ్ము చేయువారు మాయమై పోవుదురు అభావులగుదురు.  

యెషయా 41:13 => నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను భయపడకుము నేను నీకు సహాయము 

చేసెదనని చెపుప్చు నీ కుడిచేతిని పటుట్కొనుచునాన్ను.  

యెషయా 54:14 => నీవు నీతిగలదానవై సాథ్పింపబడుదువు నీవు భయపడనకక్రలేదు, 

బాధించువారు నీకు దూరముగా నుందురు భీతి నీకు దూరముగా ఉండును అది నీ దగగ్రకు రానేరాదు.  

యెషయా 54:15 => జనులు గుంపుకూడినను వారు నావలన కూడరు నీకు విరోధముగా 

గుంపుకూడువారు నీ పక్షపు వారగుదురు. 

యెషయా 54:16 => ఆలకించుము, నిపుప్లూది తన వృతిత్కి తగినటుట్గా పనిముటుట్ చేయు కమమ్రిని 

సృజించువాడను నేనే నాశనము చేయుటకై పాడుచేయువాని సృజించువాడను నేనే  

యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యెషయా 55:10 => వరష్మును హిమమును ఆకాశమునుండి వచిచ్ అకక్డికి ఏలాగు మరలక 

భూమిని తడిపి వితుత్వానికి వితత్నమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చిగిరిచ్ 

వరిధ్లుల్నటుల్ చేయునో ఆలాగే నా నోటనుండి వచుచ్ వచనమును ఉండును 

దానియేలు 2:24 => ఇటుల్ండగా దానియేలు బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయుటకు రాజు 

నియమించిన అరోయ్కు నొదద్కు వెళి ల్ బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయవదుద్, ననున్ రాజు 

సముఖమునకు తోడుకొనిపొముమ్, నేను ఆ కల భావమును రాజునకు తెలియజేసెదననెను. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచునన్ పర్కారము పర్భువు 

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 

నిరగ్మకాండము 2:23 => ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, 

తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 

కీరత్నలు 40:14 => నా పార్ణము తీయుటకై యతిన్ంచువారు సిగుగ్పడి బొతిత్గా భర్మసియుందురు 

గాక నాకు కీడు చేయగోరువారు వెనుకకు మళి ల్ంపబడి సిగుగ్నొందుదురు గాక.  

సామెతలు 22:12 => యెహోవా చూపులు జాఞ్నము గలవానిని కాపాడును. విశావ్సఘాతకుల 

మాటలు ఆయన వయ్రథ్ము చేయును. 

Page  of 1790 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళి ల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:49 => పర్భువు వాకయ్ము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 

వచనము 3 

అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:30 => ఆలాగున చేసి బరన్బా సౌలు అను వారిచేత పెదద్ల యొదద్కు 

దానిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:13 => తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ 

పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:37 => అపుప్డు మారుక్ అనుమారు పేరుగల యోహానును 

వెంటబెటుట్కొనిపోవుటకు బరన్బా యిషట్పడెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:12 => ఇటుల్ ఆలోచించుకొని అతడు మారుక్ అను మారుపేరు గల 

యోహాను తలిల్యైన మరియ యింటికి వచెచ్ను; అకక్డ అనేకులుకూడి పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

1 పేతురు 5:13 => బబులోనులో మీవలె నేరప్రచబడిన ఆమెయు, నా కుమారుడైన మారుక్ను, 

మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:17 => అతడు మనలో ఒకడుగా ఎంచబడినవాడై యీ పరిచరయ్లో 

పాలుపొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 

2 తిమోతి 4:11 => లూకా మాతర్మే నాయొదద్ ఉనాన్డు. మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని రముమ్, అతడు 

పరిచారము నిమితత్ము నాకు పర్యోజనకరమైనవాడు. తుకికును ఎఫెసునకు పంపితిని. 
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ఫిలేమోనుకు 1:24 => నా జతపనివారైన మారుక్, అరిసాత్రుక్, దేమా, లూకా వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 

వచనము 4 

కాబటిట్ వీరు పరిశుదాధ్తమ్చేత పంపబడినవారై సెలూకయకు వచిచ్ అకక్డనుండి ఓడయెకిక్ కుపర్కు 

వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:22 => వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ 

సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ వరకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:26 => అకక్డనుండి ఓడ యెకిక్, తాము నెరవేరిచ్న పని నిమితత్ము 

దేవుని కృపకు అపప్గింపబడినవారై, మొదట బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:25 => అంతట అతడు సౌలును వెదకుటకు తారుస్నకు వెళి ల్ అతనిని 

కనుగొని అంతియొకయకు తోడుకొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:27 => ఆ దినములయందు పర్వకత్లు యెరూషలేమునుండి 

అంతియొకయకు వచిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:35 => అయితే పౌలును బరన్బాయు అంతియొకయలో నిలిచి, యింక 

అనేకులతో కూడ పర్భువు వాకయ్ము బోధించుచు పర్కటించుచు నుండిరి. 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

రోమీయులకు 12:7 => పర్వచనవరమైతే విశావ్స పరిమాణము చొపుప్న పర్వచింతము; 

పరిచరయ్యైతే పరిచరయ్లోను, 

1 కొరిందీయులకు 12:28 => మరియు దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొసత్లులుగాను, 

పిమమ్ట కొందరిని పర్వకత్లుగాను, పిమమ్ట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమమ్ట కొందరిని 

అదుభ్తములు చేయువారినిగాను, తరువాత కొందరిని సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, 

కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని పర్భుతవ్ములు చేయువారినిగాను, కొందరిని 

నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.  

1 కొరిందీయులకు 12:29 => అందరు అపొసత్లులా? అందరు పర్వకత్లా? అందరు బోధకులా? 

అందరు అదుభ్తములు చేయువారా? అందరు సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారా? 

1 కొరిందీయులకు 14:24 => అయితే అందరు పర్వచించుచుండగా అవిశావ్సియైనను ఉపదేశము 

పొందనివాడైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, అందరి బోధవలన తాను పాపినని గర్హించి, అందరివలన 

విమరిశ్ంపబడును. 

1 కొరిందీయులకు 14:25 => అపుప్డతని హృదయ రహసయ్ములు బయలుపడును. ఇందువలన 

దేవుడు నిజముగా మీలో ఉనాన్డని పర్చురము చేయుచు అతడు సాగిలపడి దేవునికి నమసాక్రము 

చేయును. 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:20 => పర్వచించుటను నిరల్క్షయ్ము చేయకుడి.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:22 => వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ 

సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ వరకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:25 => అంతట అతడు సౌలును వెదకుటకు తారుస్నకు వెళి ల్ అతనిని 

కనుగొని అంతియొకయకు తోడుకొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:30 => ఆలాగున చేసి బరన్బా సౌలు అను వారిచేత పెదద్ల యొదద్కు 

దానిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:25 => బరన్బాయు సౌలును తమ పరిచరయ్ నెరవేరిచ్న తరువాత మారుక్ 

అను మారు పేరుగల యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెరూషలేమునుండి తిరిగి వచిచ్రి. 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 
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గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

రోమీయులకు 16:21 => నా జతపనివాడగు తిమోతి నా బంధువులగు లూకియ యాసోను, 

సోసిపతుర్ అనువారును మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 14:1 => ఆ సమయమందు చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు యేసునుగూరిచ్న సమాచారము 

విని 

మతత్యి 14:2 => ఇతడు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను; అతడు మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు; 

అందువలననే అదుభ్తములు అతనియందు కిర్యారూపకములగుచునన్వని తన సేవకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 14:3 => ఏలయనగా నీవు నీ సోదరుడైన ఫిలిపుప్ భారయ్యగు హేరోదియను ఉంచుకొనుట 

నాయ్యము కాదని యోహాను చెపప్గా, 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

మతత్యి 14:5 => అతడు ఇతని చంపగోరెను గాని జనసమూహము ఇతనిని పర్వకత్యని 

యెంచినందున వారికి భయపడెను. 

మతత్యి 14:6 => అయితే హేరోదు జనమ్దినోతస్వము వచిచ్నపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ వారిమధయ్ 

నాటయ్మాడి హేరోదును సంతోషపరచెను 

మతత్యి 14:7 => గనుక ఆమె ఏమి అడిగినను ఇచెచ్దనని అతడు పర్మాణపూరవ్కముగా వాగాద్నము 

చేసెను. 

మతత్యి 14:8 => అపుప్డామె తనతలిల్చేత పేర్రేపింపబడినదై బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తలను ఇకక్డ 

పళె ల్ములో పెటిట్ నాకిపిప్ంచుమని యడిగెను. 
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మతత్యి 14:9 => రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన పర్మాణము నిమితత్మును, తనతో కూడ 

భోజనమునకు కూరుచ్నన్వారి నిమితత్మును ఇయయ్నాజాఞ్పించి 

మతత్యి 14:10 => బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

లూకా 3:1 => తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవతస్రమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు 

అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతురాథ్ధిపతిగాను, ఇతూరయ తర్కోనీతి దేశములకు అతని 

తముమ్డైన ఫిలిపుప్ చతురాథ్ధిపతిగాను, అబిలేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను, 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

లూకా 13:31 => ఆ గడియలోనే కొందరు పరిసయుయ్లు వచిచ్ నీవికక్డనుండి బయలుదేరి పొముమ్; 

హేరోదు నినున్ చంపగోరుచునాన్డని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 13:32 => ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళి ల్, ఆ నకక్తో ఈలాగు చెపుప్డి ఇదిగో నేడును 

రేపును నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చు (రోగులను) సవ్సథ్పరచుచునుండి మూడవ దినమున పూరణ్సిదిధ్ 

పొందెదను. 

లూకా 23:7 => ఆయన హేరోదు అధికారము కిర్ంద ఉనన్ పర్దేశపువాడని తెలిసికొని హేరోదు 

నొదద్కు ఆయనను పంపెను. హేరోదు ఆ దినములలో యెరూషలేములో ఉండెను. 

లూకా 23:8 => హేరోదు యేసును చూచి మికిక్లి సంతోషించెను. ఆయననుగూరిచ్ చాల సంగతులు 

వినన్ందున ఆయన ఏదైనను ఒక సూచక కిర్య చేయగా చూడ నిరీకిష్ంచి, బహుకాలమునుండి 

ఆయనను చూడగోరెను. 

లూకా 23:9 => ఆయనను చూచినపుప్డు చాల పర్శన్లు వేసినను ఆయన అతనికి ఉతత్రమేమియు 

ఇయయ్లేదు. 

లూకా 23:10 => పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును నిలువబడి ఆయనమీద తీక్షణముగా నేరము 

మోపిరి. 
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లూకా 23:11 => హేరోదు తన సైనికులతో కలిసి, ఆయనను తృణీకరించి అపహసించి, ఆయనకు 

పర్శసత్మైన వసత్రము తొడిగించి పిలాతు నొదద్కు మరల పంపెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:22 => నాతో కూడ ఉనన్ సహోదరులందరు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

పరిశుదుధ్లందరును ముఖయ్ముగా కైసరు ఇంటివారిలో ఉనన్ పరిశుదుధ్లును మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:9 => అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

మతత్యి 9:15 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు 

దుఃఖపడగలరా? పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు 

ఉపవాసము చేతురు. 
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మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

మారుక్ 15:21 => కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు పలెల్టూరినుండి వచిచ్ ఆ మారగ్మున 

పోవుచుండగా, ఆయన సిలువను మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

లూకా 8:3 => వీరును ఇతరులనేకులును, తమకు కలిగిన ఆసిత్తో వారికి ఉపచారము చేయుచు 

వచిచ్రి. 

లూకా 23:26 => వారాయనను తీసికొనిపోవుచుండగా పలెల్టూరినుండి వచుచ్చునన్ కురేనీయుడైన 

సీమోనను ఒకని పటుట్కొని, యేసువెంట సిలువను మోయుటకు అతనిమీద దానిని పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:27 => ఆ దినములయందు పర్వకత్లు యెరూషలేమునుండి 

అంతియొకయకు వచిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

1 కొరిందీయులకు 14:36 => దేవుని వాకయ్ము మీయొదద్నుండియే బయలువెళె ల్నా? మీయొదద్కు 

మాతర్మే వచెచ్నా? 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 

యాకోబు 3:1 => నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీరుప్ పొందుదుమని 

తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. 

వచనము 5 

వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. 

యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:4 => అయితే మేము పార్రథ్నయందును వాకయ్పరిచరయ్ యందును ఎడతెగక 

యుందుమని చెపిప్రి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 10:8 => నేటివరకు జరుగునటుల్ యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయుటకు, యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకును, ఆయనను సేవించి ఆయన నామమునుబటిట్ 

దీవించుటకును, లేవి గోతర్పువారిని ఆ కాలమున యెహోవా ఏరప్రచుకొనెను. 

1 సమూయేలు 2:11 => తరువాత ఎలాక్నా రామాలోని తన యింటికి వెళి ల్పోయెను; అయితే ఆ 

బాలుడు యాజకుడైన ఏలీ యెదుట యెహోవాకు పరిచరయ్చేయుచుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:4 => మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను పర్సిదిధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు 

చెలిల్ంచుటకును లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:37 => అపుప్డు మందసము ముందర నితయ్మును కావలసిన అనుదిన 

సేవ జరుపుటకై దావీదు అచచ్ట యెహోవా నిబంధన మందసముమీద ఆసాపును అతని సహోదరులను 

నియమించెను. ఓబేదెదోమును వారి సహోదరులైన అరువది ఎనిమిది మందిని 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:38 => యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:39 => గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లముననునన్ యెహోవా 

గుడారముమీదను అచచ్టి బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన 

ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడియునన్ పర్కారము 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:40 => ఉదయాసత్మయములయందు అనుదినమున నితయ్మైన 

దహనబలిని ఆయనకు అరిప్ంచుటకై అచచ్ట అతడు యాజకుడైన సాదోకును అతని సహోదరులైన 

యాజకులను నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:41 => యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై 

వీరితోకూడ హేమానును యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని 

నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:42 => బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును 

దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును 
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యెదూతూనును అతడు నియమించెను . మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు 

దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:43 => తరువాత జనులందరును తమ తమ యిండల్కు వెళి ల్పోయిరి; 

దావీదును తన యింటివారిని దీవించుటకై వారియొదద్కు పోయెను. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 4:17 => మరియు పర్భువునందు నీకు అపప్గింపబడిన పరిచరయ్ను నెరవేరుచ్టకు 

దానిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుమని అరిఖ్పుప్తో చెపుప్డి. 

2 తిమోతి 1:11 => ఆ సువారత్ విషయములో నేను పర్కటించువాడనుగాను అపొసత్లుడనుగాను, 

బోధకుడనుగాను, నియమింపబడితిని. 

2 తిమోతి 4:5 => అయితే నీవు అనిన్ విషయములలో మితముగా ఉండుము, శర్మపడుము, 

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 

2 తిమోతి 4:11 => లూకా మాతర్మే నాయొదద్ ఉనాన్డు. మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని రముమ్, అతడు 

పరిచారము నిమితత్ము నాకు పర్యోజనకరమైనవాడు. తుకికును ఎఫెసునకు పంపితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 9:14 => అపుప్డు యోహాను శిషుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పరిసయుయ్లును, మేమును 

తరచుగా ఉపవాసము చేయుచునాన్ము గాని నీ శిషుయ్లు ఉపవాసము చేయరు; దీనికి హేతువేమని 

ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 9:15 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు 

దుఃఖపడగలరా? పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు 

ఉపవాసము చేతురు. 

లూకా 2:37 => యెనుబది నాలుగు సంవతస్రములు విధవరాలైయుండి, దేవాలయము విడువక 

ఉపవాస పార్రథ్నలతో రేయింబగళుల్ సేవ చేయుచుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:5 => పార్రథ్న చేయుటకు మీకు సావకాశము కలుగునటుల్ కొంతకాలమువరకు 

ఉభయుల సమమ్తి చొపుప్ననే తపప్ , ఒకరినొకరు ఎడబాయకుడి ; మీరు మనసుస్ 

నిలుపలేకపోయినపుప్డు సాతాను మిముమ్ను శోధింపకుండునటుల్ తిరిగి కలిసికొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:19 => పేతురు ఆ దరశ్నమునుగూరిచ్ యోచించుచుండగా ఆతమ్ ఇదిగో 

ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నినున్ వెదకుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:7 => యేసు యొకక్ ఆతమ్ వారిని వెళల్నియయ్లేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 8:11 => లేవీయులు యెహోవా సేవచేయువారవుటకు అహరోనును 

ఇశార్యేలీయులును పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని యెహోవా సనిన్ధిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:12 => లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు 

లేవీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

సంఖాయ్కాండము 8:13 => అహరోను ఎదుటను అతని కుమారుల యెదుటను లేవీయులను 

నిలువబెటిట్ యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:14 => అటుల్ నీవు ఇశార్యేలీయులలోనుండి లేవీయులను వేరుపరచవలెను; 

లేవీయులు నావారైయుందురు. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 
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అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

2 తిమోతి 2:2 => నీవు అనేక సాకుష్ల యెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును 

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:26 => అకక్డనుండి ఓడ యెకిక్, తాము నెరవేరిచ్న పని నిమితత్ము 

దేవుని కృపకు అపప్గింపబడినవారై, మొదట బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగివచిచ్రి. 

మతత్యి 9:38 => గనుక తన కోతకు పనివారిని పంపుమని కోత యజమానుని వేడుకొనుడని తన 

శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 10:1 => అటుతరువాత పర్భువు డెబబ్దిమంది యితరులను నియమించి, తాను వెళల్బోవు 

పర్తి ఊరికిని పర్తిచోటికిని తనకంటె ముందు ఇదద్రిదద్రినిగా పంపెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

1 తిమోతి 2:7 => ఈ సాక్షయ్మిచుచ్టకై నేను పర్కటించువాడనుగాను, అపొసత్లుడనుగాను, విశావ్స 

సతయ్ముల విషయములో అనయ్జనులకు బోధకుడనుగాను నియమింపబడితిని. నేను సతయ్మే 

చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుటలేదు. 

2 తిమోతి 1:11 => ఆ సువారత్ విషయములో నేను పర్కటించువాడనుగాను అపొసత్లుడనుగాను, 

బోధకుడనుగాను, నియమింపబడితిని. 

హెబీర్యులకు 5:4 => మరియు ఎవడును ఈ ఘనత తనకుతానే వహించుకొనడు గాని, అహరోను 

పిలువబడినటుట్గా దేవునిచేత పిలువబడినవాడై యీ ఘనత పొందును. 
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నిరగ్మకాండము 31:6 => మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన 

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 8:10 => నీవు యెహోవా సనిన్ధికి లేవీయులను తోడుకొనివచిచ్న తరువాత 

ఇశార్యేలీయులు తమచేతులను ఆ లేవీయులమీద ఉంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:5 => తనవాడు ఎవడో పరిశుదుధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని 

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

సంఖాయ్కాండము 16:9 => తన మందిరసేవ చేయుటకు యెహోవా మిముమ్ను తనయొదద్కు 

చేరుచ్కొనుటయు, మీరు సమాజము ఎదుట నిలిచి వారు చేయవలసిన సేవ చేయునటుల్ 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడు ఇశార్యేలీయుల సమాజములోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచుటయు మీకు 

అలప్ముగా కనబడునా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:13 => అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని 

కుమారులును నితయ్ము అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను 

దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 

నెహెమాయ్ 9:1 => ఈ నెల యిరువది నాలుగవ దినమందు ఇశార్యేలీయులు ఉపవాసముండి 

గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

పర్సంగి 4:9 => ఇదద్రి కషట్ముచేత ఉభయులకు మంచి ఫలము కలుగును గనుక ఒంటిగాడై 

యుండుటకంటె ఇదద్రు కూడియుండుట మేలు. 

మతత్యి 17:21 => మీకు అసాధయ్మైనది ఏదియు నుండదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

మారుక్ 2:20 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలోనే వారుపవాసము చేతురు. 
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లూకా 5:35 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలో వారు ఉపవాసము చేతురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24 => ఇటల్ని పార్రథ్న చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియునన్ 

పర్భువా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:29 => అపుప్డు ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో నీవు ఆ రథము దగగ్రకుపోయి దానిని 

కలిసికొనుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:4 => ఆ పటట్ణపు జనసమూహములో భేదములు పుటట్గా కొందరు 

యూదుల పక్షముగాను కొందరు అపొసత్లుల పక్షముగాను ఉండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:6 => తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుదాధ్తమ్ వారిమీదికి 

వచెచ్ను. అపుప్డు వారు భాషలతో మాటలాడుటకును పర్వచించుటకును మొదలుపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

రోమీయులకు 11:13 => అనయ్జనులగు మీతో నేను మాటలాడుచునాన్ను. నేను అనయ్జనులకు 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను గనుక ఏ విధముననైనను నా రకత్సంబంధులకు రోషము పుటిట్ంచి, 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:2 => మీకొరకు నాకనుగర్హింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన యేరాప్టునుగూరిచ్ 

మీరు వినియునాన్రు. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 
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హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

వచనము 6 

వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ 

పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:6 => వారిని అపొసత్లుల యెదుట నిలువబెటిట్రి; వీరు పార్రథ్నచేసి 

వారిమీద చేతులుంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:15 => వీరు వచిచ్ వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందవలెనని వారికొరకు పార్రథ్న 

చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:17 => అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 27:23 => అతనిమీద తనచేతులుంచి యెహోవా మోషేదావ్రా ఆజాఞ్పించినటుల్ 

అతనికి ఆజఞ్ యిచెచ్ను. 
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1 తిమోతి 4:14 => పెదద్లు హసత్నికేష్పణము చేయగా పర్వచన మూలమున నీకు అనుగర్హింపబడి 

నీలో ఉనన్ వరమును అలక్షయ్ము చేయకుము. 

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

2 తిమోతి 1:6 => ఆ హేతువుచేత నా హసత్నికేష్పణమువలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరము 

పర్జవ్లింప చేయవలెనని నీకు జాఞ్పకము చేయుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:2 => నీవు అనేక సాకుష్ల యెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును 

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:26 => అకక్డనుండి ఓడ యెకిక్, తాము నెరవేరిచ్న పని నిమితత్ము 

దేవుని కృపకు అపప్గింపబడినవారై, మొదట బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:40 => పౌలు సీలను ఏరప్రచుకొని, సహోదరులచేత పర్భువు కృపకు 

అపప్గింపబడినవాడై బయలుదేరి, 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

3 యోహాను 1:6 => వారు నీ పేర్మనుగూరిచ్ సంఘము ఎదుట సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు 

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:10 => నీవు యెహోవా సనిన్ధికి లేవీయులను తోడుకొనివచిచ్న తరువాత 

ఇశార్యేలీయులు తమచేతులను ఆ లేవీయులమీద ఉంచవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 27:18 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నూను కుమారుడైన యెహోషువ 

ఆతమ్ను పొందినవాడు. నీవు అతని తీసికొని అతనిమీద నీ చెయియ్యుంచి 

నెహెమాయ్ 9:1 => ఈ నెల యిరువది నాలుగవ దినమందు ఇశార్యేలీయులు ఉపవాసముండి 

గోనెపటట్లు కటుట్కొని తలమీద ధూళి పోసికొని కూడి వచిచ్రి. 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 17:21 => మీకు అసాధయ్మైనది ఏదియు నుండదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

మారుక్ 2:20 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలోనే వారుపవాసము చేతురు. 

లూకా 5:35 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలో వారు ఉపవాసము చేతురని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24 => ఇటల్ని పార్రథ్న చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియునన్ 

పర్భువా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:4 => అయితే మేము పార్రథ్నయందును వాకయ్పరిచరయ్ యందును ఎడతెగక 

యుందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:17 => అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 
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2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 13:8 => మేము సతయ్మునకు విరోధముగా ఏమియు చేయనేరము గాని, 

సతయ్ము నిమితత్మే సమసత్మును చేయుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 7 

ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును 

పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:23 => బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని 

పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:4 => అకక్డనుండి బయలుదేరిన తరువాత ఎదురుగాలి 

కొటుట్చునన్ందున కుపర్చాటున ఓడ నడిపించితివిు. 

యిరిమ్యా 23:21 => నేను ఈ పర్వకత్లను పంపకుండినను వారు పరుగెతిత్ వచెచ్దరు, నేను వారితో 

మాటలాడకుండినను వారు పర్కటించెదరు. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:20 => నీవు లేచి కిర్ందికి దిగి, సందేహింపక వారితో కూడ వెళుల్ము; 

నేను వారిని పంపియునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:3 => కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, 

సిరియవైపుగా వెళి ల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

వచనము 8 

Page  of 1813 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశావ్సమునుండి తొలగింపవలెనని యతన్ముచేసి వారిని ఎదిరించెను; 

ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:14 => అపుప్డు వారు పెరేగ్నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనునన్ 

అంతియొకయకు వచిచ్ విశార్ంతిదినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ కూరుచ్ండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:1 => వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్నియ పటట్ణములమీదుగా వెళి ల్ 

థెసస్లొనీకకు వచిచ్రి. అకక్డ యూదుల సమాజమందిరమొకటి యుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:25 => బరన్బాయు సౌలును తమ పరిచరయ్ నెరవేరిచ్న తరువాత మారుక్ 

అను మారు పేరుగల యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెరూషలేమునుండి తిరిగి వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:37 => అపుప్డు మారుక్ అనుమారు పేరుగల యోహానును 

వెంటబెటుట్కొనిపోవుటకు బరన్బా యిషట్పడెను.  

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. 

నిరగ్మకాండము 24:13 => మోషేయు అతని పరిచారకుడైన యెహోషువయు లేచిరి. మోషే దేవుని 

కొండమీదికి ఎకెక్ను. 

1 రాజులు 19:3 => కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము 

కాపాడుకొనుటకై పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరె ష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో 

చెపిప్ 

1 రాజులు 19:21 => అందుకతడు అతనిని విడిచి వెళి ల్ కాడి యెడల్ను తీసి, వధించి వాటి 

మాంసమును గొరిత్నొగలచేత వంటచేసి జనులకు వడిడ్ంచెను. వారు భోజనము చేసిన తరువాత అతడు 

లేచి ఏలీయా వెంబడి వెళి ల్ అతనికి ఉపచారము చేయుచుండెను. 

2 రాజులు 3:11 => యెహోషాపాతు అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణచేయుటకు 

యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇచచ్ట లేడా అని యడిగెను. అంతట ఇశార్యేలు రాజు సేవకులలో 

ఒకడు ఏలీయా చేతులమీద నీళుల్పోయుచు వచిచ్న1షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా ఇకక్డ ఉనాన్డని 

చెపప్గా 

మతత్యి 20:26 => మీలో ఆలాగుండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపప్వాడై యుండగోరునో వాడు మీ 

పరిచారకుడై యుండవలెను; 
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2 తిమోతి 4:11 => లూకా మాతర్మే నాయొదద్ ఉనాన్డు. మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని రముమ్, అతడు 

పరిచారము నిమితత్ము నాకు పర్యోజనకరమైనవాడు. తుకికును ఎఫెసునకు పంపితిని. 

2 రాజులు 4:12 => పిమమ్ట అతడు తన దాసుడైన గేహజీని పిలిచి ఈ షూనేమీయురాలిని 

పిలువుమనగా వాడు ఆమెను పిలిచెను. ఆమె వచిచ్ అతని ముందర నిలువబడినపుప్డు 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:12 => ఇటుల్ ఆలోచించుకొని అతడు మారుక్ అను మారుపేరు గల 

యోహాను తలిల్యైన మరియ యింటికి వచెచ్ను; అకక్డ అనేకులుకూడి పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:13 => తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ 

పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:22 => అపుప్డు తనకు పరిచరయ్చేయు వారిలో తిమోతి ఎరసుత్ అను 

వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

వచనము 9 

అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:11 => అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని 

విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18 => విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని 

తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

నిరగ్మకాండము 22:18 => శకునము చెపుప్దానిని బర్దుకనియయ్కూడదు. 

లేవీయకాండము 20:6 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు 

వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10 => తన కుమారునైనను తన కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము 

దాటించువానినైనను, శకునము చెపుప్ సోదెగానినైనను, మేఘ శకునములనుగాని సరప్ 

శకునములనుగాని చెపుప్వానినైనను, చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను, ఇందర్జాలకునినైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:11 => కరణ్పిశాచి నడుగువానినైనను, దయయ్ములయొదద్ విచారణ 

చేయువానినైనను మీ మధయ్ ఉండనియయ్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:12 => వీటిని చేయు పర్తివాడును యెహోవాకు హేయుడు. ఆ 

హేయములైన వాటినిబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి ఆ జనములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => ఈ పర్కారము యెహోవా ఆజఞ్ గైకొనక ఆయన దృషిట్ యెదుట 

దోర్హము చేసినందుకును , యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక క రణ్పిశాచములయొదద్ 

విచారణచేయుదానిని వెదకినందుకును సౌలు హతమాయెను. 
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యెషయా 8:19 => వారు మిముమ్ను చూచి కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును కిచకిచలాడి గొణుగు 

మంతర్జు ఞ్లయొదద్కును వెళి ల్ విచారించుడని చెపుప్నపుప్డు జనులు తమ దేవుని యొదద్నే 

విచారింపవదాద్? సజీవుల పక్షముగా చచిచ్న వారియొదద్కు వెళల్దగునా? 

యెషయా 8:20 => ధరమ్శాసత్రమును పర్మాణ వాకయ్మును విచారించుడి; ఈ వాకయ్ పర్కారము వారు 

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

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 

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 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

యిరిమ్యా 23:15 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

సెలవిచుచ్నదేమనగా యెరూషలేము పర్వకత్ల అపవితర్త దేశమంతట వాయ్పించెను గనుక తినుటకు 

మాచిపతిర్యు తార్గుటకు చేదునీళుల్ను నేను వారి కిచుచ్చునాన్ను. 
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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? 

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.  

జెకరాయ్ 13:3 => ఎవడైనను ఇక పర్వచనము పలుక బూనుకొనినయెడల వానిని కనన్ తలిదండుర్లు 

నీవు యెహోవా నామమున అబదధ్ము పలుకుచునాన్వే; నీవికను బర్దుకతగదని వానితో చెపుప్దురు; 

వాడు పర్వచనము పలుకగా వానిని కనన్ తలిదండుర్లే వాని పొడుచుదురు. 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 
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2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళి ల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

మారుక్ 10:46 => వారు యెరికో పటట్ణమునకు వచిచ్రి. ఆయన తన శిషుయ్లతోను బహు 

జనసమూహముతోను యెరికోనుండి బయలుదేరి వచుచ్చుండగా, తీమయి కుమారుడగు 

బరిత్మయియను గుర్డిడ్ భిక్షకుడు తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్ండెను. 

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 
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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. 

లేవీయకాండము 19:31 => కరణ్పిశాచి గలవారిదగగ్రకు పోకూడదు, సోదెగాండర్ను వెదకి వారివలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:8 => అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశావ్సమునుండి తొలగింపవలెనని 

యతన్ముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:13 => తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ 

పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

వచనము 10 

అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, 

సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు చెడగొటుట్ట మానవా?  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:12 => అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:38 => దేమేతిర్కిని అతనితోకూడనునన్ కమసాలులకును ఎవని 

మీదనైనను వయ్వహారమేదైన ఉనన్యెడల నాయ్యసభలు జరుగుచునన్వి, అధిపతులు ఉనాన్రు గనుక 

వారు ఒకరితో ఒకరు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:12 => అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గీర్సుదేశసుథ్లైన 

సతరీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశవ్సించిరి. 

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

సామెతలు 14:15 => జాఞ్నము లేనివాడు పర్తి మాట నముమ్ను వివేకియైనవాడు తన నడతలను 

బాగుగా కనిపెటుట్ను. 

సామెతలు 14:18 => జాఞ్నము లేనివారికి మూఢతవ్మే సావ్సథ్య్ము వివేకులు జాఞ్నమును కిరీటముగా 

ధరించుకొందురు. 

సామెతలు 18:15 => జాఞ్నుల చెవి తెలివిని వెదకును వివేకముగల మనసుస్ తెలివిని 

సంపాదించును. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడడ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 
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ఎజార్ 5:14 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేమందునన్ దేవాలయములో నుండి తీసి బబులోను 

పటట్ణమందునన్ గుడిలోనికి కొనిపోయిన దేవుని మందిరపు వెండి బంగారు ఉపకరణములను రాజైన 

కోరెషు బబులోను పటట్ణపు మందిరములో నుండి తెపిప్ంచి 

లూకా 2:2 => ఇది కురేనియు సిరియదేశమునకు అధిపతియై యునన్పుప్డు జరిగిన మొదటి 

పర్జాసంఖయ్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:9 => అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:7 => పొపిల్ అను ఒకడు ఆ దీవ్పములో ముఖుయ్డు. అతనికి ఆ 

పార్ంతములలో భూములుండెను. అతడు మముమ్ను చేరుచ్కొని మూడు దినములు సేన్హభావముతో 

ఆతిథయ్మిచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 

వచనము 11 

ఇదిగో పర్భువు తనచెయియ్ నీమీద ఎతిత్యునాన్డు; నీవు కొంతకాలము గుర్డిడ్వాడవై సూరుయ్ని 

చూడకుందువని చెపెప్ను. వెంటనే మబుబ్ను చీకటియు అతని కమెమ్ను గనుక అతడు తిరుగుచు 

ఎవరైన చెయియ్పటుట్కొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36 => మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; 

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

యోహాను 1:41 => ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెసీస్యను 

కనుగొంటిమని అతనితో చెపిప్ 
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నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జు ఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 7:12 => వారిలో పర్తివాడును తన కఱఱ్ను పడవేసినపుప్డు అది సరప్మాయెనుగాని 

అహరోను కఱఱ్ వారి కఱఱ్లను మింగివేయగా 

నిరగ్మకాండము 7:13 => యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను గనుక అతడు 

వారి మాట వినకపోయెను. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

యిరిమ్యా 28:1 => యూదా రాజైన సిదిక్యా యేలుబడి ఆరంభమున నాలగ్వ సంవతస్రము 

అయిదవ నెలలో గిబియోనువాడును పర్వకత్యును అజూజ్రు కుమారుడునైన హననాయ్ యాజకుల 

యెదుటను పర్జలందరియెదుటను యెహోవా మందిరములో నాతో ఈలాగనెను 

యిరిమ్యా 28:10 => పర్వకత్యైన హననాయ్ పర్వకత్యైన యిరీమ్యా మెడమీదనుండి ఆ కాడిని తీసి 

దాని విరిచి 

యిరిమ్యా 28:11 => పర్జలందరి యెదుట ఇటల్నెను యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు రెండు 

సంవతస్రములలోగా నేను బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు కాడిని సరవ్జనముల మెడమీదనుండి 

తొలగించి దాని విరిచివేసెదను; అంతట పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వెళి ల్పోయెను. 

యిరిమ్యా 29:24 => నెహెలామీయుడైన షెమయాకు నీవీమాట తెలియజేయుము 

యిరిమ్యా 29:25 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 29:26 => వెఱిఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 

విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 
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నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

యిరిమ్యా 29:27 => అనాతోతీయుడైన యిరీమ్యాను నీవేల గదిద్ంపకపోతివి? 

యిరిమ్యా 29:28 => అతడు తనున్ తాను మీకు పర్వకత్నుగా చేసికొనెనుగదా అదియుగాక 

దీరఘ్కాలము మీరు కాపురముందురు, నివసించుటకై యిండుల్ కటిట్ంచుకొనుడి, ఫలములు తినుటకై 

తోటలు నాటుడి, అని బబులోనులోనునన్ మాకు అతడు వరత్మానము పంపియునాన్డు,  

యిరిమ్యా 29:29 => అపుప్డు యాజకుడైన జెఫనాయ్ పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వినుచుండగా ఆ 

పతిర్కను చదివి వినిపించెను 

యిరిమ్యా 29:30 => అంతట యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

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. 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

2 తిమోతి 4:14 => అలెకస్ందుర్ అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని కిర్యల చొపుప్న 

పర్భువతనికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; 

2 తిమోతి 4:15 => అతని విషయమై నీవును జాగర్తత్గా ఉండుము, అతడు మా మాటలను బహుగా 

ఎదిరించెను. 
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నిరగ్మకాండము 7:12 => వారిలో పర్తివాడును తన కఱఱ్ను పడవేసినపుప్డు అది సరప్మాయెనుగాని 

అహరోను కఱఱ్ వారి కఱఱ్లను మింగివేయగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:5 => నీవు నడవవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన 

మారగ్ములోనుండి నినున్ తొలగించునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచి 

దాసయ్గృహములోనుండి మిముమ్ను విడిపించిన మీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుటకు 

మిముమ్ను పేర్రేపించెను గనుక ఆ పర్వకత్కేమి ఆ కలలు కనువానికేమి మరణశిక్ష విధింపవలెను. అటుల్ 

నీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరింపవలెను. 

1 రాజులు 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 

ఎజార్ 5:14 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేమందునన్ దేవాలయములో నుండి తీసి బబులోను 

పటట్ణమందునన్ గుడిలోనికి కొనిపోయిన దేవుని మందిరపు వెండి బంగారు ఉపకరణములను రాజైన 

కోరెషు బబులోను పటట్ణపు మందిరములో నుండి తెపిప్ంచి 

సామెతలు 22:12 => యెహోవా చూపులు జాఞ్నము గలవానిని కాపాడును. విశావ్సఘాతకుల 

మాటలు ఆయన వయ్రథ్ము చేయును. 

సామెతలు 28:10 => యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్మందు చొపిప్ంచువాడు తాను తర్వివ్న గోతిలో 

తానే పడును యథారథ్వంతులు మేలైనదానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

యెషయా 41:11 => నీమీద కోపపడిన వారందరు సిగుగ్పడి విసమ్యమొందెదరు నీతో 

వాదించువారు మాయమై నశించిపోవుదురు  

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  
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యిరిమ్యా 20:6 => పషూరూ, నీవును నీ యింట నివసించువారందరును చెరలోనికి పోవుదురు, 

నీవును నీవు పర్వచనములచేత మోసపుచిచ్న నీ సేన్హితులందరును బబులోనునకు వచెచ్దరు, అకక్డనే 

చనిపోయెదరు అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదరు. 

యిరిమ్యా 23:27 => బయలును పూజింపవలెనని తమ పితరులు నా నామమును మరచినటుల్ 

వీరందరు తమ పొరుగువారితో చెపుప్ కలలచేత నా జనులు నా నామమును మరచునటుల్ చేయవలెనని 

యోచించుచునాన్రా? 

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.  

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

హెబీర్యులకు 3:9 => నలువది సంవతస్రములు నా కారయ్ములను చూచి మీ పితరులు ననున్ 

పరీకిష్ంచి శోధించిరి. 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళి ల్ 

వచనము 12 

అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:8 => పేతురు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై యిటల్నెను పర్జల 

అధికారులారా, పెదద్లారా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

లూకా 20:17 => ఆయన వారిని చూచి ఆలాగైతే ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను అని వార్యబడిన మాట ఏమిటి? 

2 రాజులు 2:24 => అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమునుబటిట్ వారిని 

శపించెను. అపుప్డు రెండు ఆడు ఎలుగు బంటుల్ అడవిలోనుండి వచిచ్ వారిలో నలువది యిదద్రు 

బాలురను చీలిచ్వేసెను. 

లూకా 13:15 => అందుకు పర్భువు వేషధారులారా, మీలో పర్తివాడును విశార్ంతిదినమున తన 

యెదుద్నైనను గాడిదనైనను గాడియొదద్నుండి విపిప్, తోలుకొనిపోయి, నీళుల్ పెటుట్ను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 
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వచనము 13 

తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ పాఫునుండి బయలుదేరి 

పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ యెరూషలేమునకు 

తిరిగివెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:23 => నీవు ఘోర దుషట్తవ్ములోను దురీన్తి బంధకములోను ఉనన్టుట్ 

నాకు కనబడుచునన్దని చెపెప్ను. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 
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మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

మతత్యి 23:29 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పర్వకత్ల 

సమాధులను కటిట్ంచుచు, నీతిమంతుల గోరీలను శృంగారించుచు 

మతత్యి 23:30 => మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల 

మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:38 => పొలము లోకము; మంచి వితత్నములు రాజయ్సంబంధులు? గురుగులు దుషుట్ని 

సంబంధులు? 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

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 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

లూకా 11:52 => అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మీరు జాఞ్నమను తాళపుచెవిని ఎతిత్కొనిపోతిరి; 

మీరును లోపల పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని అడడ్గింతురని చెపెప్ను. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:25 => అతడు పర్భువు మారగ్ము విషయమై ఉపదేశము పొంది తన 

ఆతమ్యందు తీవర్పడి, యోహాను బాపిత్సమ్ము మాతర్మే తెలిసికొనినవాడైనను, యేసును గూరిచ్న 

సంగతులు వివరముగా చెపిప్ బోధించుచు సమాజమందిరములో ధైరయ్ముగా మాటలాడనారంభించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 
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ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => యెహోవా మారగ్ములయందు నడుచుకొనుటకు అతడు తన 

మనసుస్ను దృఢపరచుకొనినవాడై ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను యూదాలోనుండి 

తీసివేసెను. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడడ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

యోహాను 1:23 => అందుకతడు పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్నటుట్ నేను పర్భువు తోర్వ 

సరాళముచేయుడి అని అరణయ్ములో ఎలుగెతిత్ చెపుప్ ఒకని శబద్ము అని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:32 => యెహోవా దూత యీ ముమామ్రు నీ గాడిదను నీవేల కొటిట్తివి? ఇదిగో 

నా యెదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరి వచిచ్తిని. 

1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:27 => అపుప్డు మీకాయా యిటల్నెను నీవు సురకిష్తముగా 

తిరిగివచిచ్నయెడల యెహోవా నా దావ్రా పలుకనే లేదనిచెపిప్, సమసత్ జనులారా ఆలకించుడనెను. 

యోబు 38:15 => దుషుట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు 

విరుగగొటట్బడును. 

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 51:13 => అపుప్డు అతికర్మము చేయువారికి నీ తోర్వలను బోధించెదను పాపులును నీ 

తటుట్ తిరుగుదురు. 

Page  of 1832 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

కీరత్నలు 67:2 => దేవుడు మముమ్ను కరుణించి మముమ్ను ఆశీరవ్దించును గాక ఆయన తన 

ముఖకాంతి మామీద పర్కాశింపజేయును గాక.(సెలా.) 

సామెతలు 4:11 => జాఞ్నమారగ్మును నేను నీకు బోధించియునాన్ను యథారథ్మారగ్ములో నినున్ 

నడిపించియునాన్ను. 

సామెతలు 24:2 => వారి హృదయము బలాతాక్రము చేయ యోచించును వారి పెదవులు కీడును 

గూరిచ్ మాటలాడును. 

యిరిమ్యా 2 3 : 2 6 = > ఇ క నెపప్ టి వ రకు ఈలాగున జరుగుచుండును ? తమ 

హృదయకాపటయ్మునుబటిట్ అబదధ్ములు పర్కటించు పర్వకత్లు దీని నాలోచింపరా? 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

లూకా 3:7 => అతడు తనచేత బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్న జనసమూహములను చూచి 

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్న వాడెవడు? 

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 13:15 => అందుకు పర్భువు వేషధారులారా, మీలో పర్తివాడును విశార్ంతిదినమున తన 

యెదుద్నైనను గాడిదనైనను గాడియొదద్నుండి విపిప్, తోలుకొనిపోయి, నీళుల్ పెటుట్ను గదా. 

యోహాను 6:70 => అందుకు యేసు నేను మిముమ్ను పండెర్ండుగురిని ఏరప్రచుకొనలేదా? మీలో 

ఒకడు సాతాను అని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 
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2 కొరిందీయులకు 10:6 => మీరు సంపూరణ్ విధేయతను కనుపరచినపుప్డు సమసత్మైన 

అవిధేయతకు పర్తిదండన చేయ సిదధ్పడియునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 తిమోతి 2:14 => వినువారిని చెరుపుటకే గాని మరి దేనికిని పనికిరాని మాటలనుగూరిచ్ వాదము 

పెటుట్కొనవదద్ని, పర్భువు ఎదుట వారికి సాక్షయ్మిచుచ్చు ఈ సంగతులను వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

వచనము 14 

అపుప్డు వారు పెరేగ్నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనునన్ అంతియొకయకు వచిచ్ విశార్ంతిదినమందు 

సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ కూరుచ్ండిరి. 

నిరగ్మకాండము 9:3 => ఇదిగో యెహోవా బాహుబలము పొలములోనునన్ నీ పశువులమీదికిని నీ 

గుఱఱ్ములమీదికిని గాడిదలమీదికిని ఒంటెలమీదికిని ఎదుద్లమీదికిని గొఱఱ్లమీదికిని వచుచ్ను, మికిక్లి 

బాధకరమైన తెగులు కలుగును. 
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1 సమూయేలు 5:6 => యెహోవా హసత్ము అషోడ్దు వారిమీద భారముగా ఉండెను. అషోడ్దు వారిని 

దాని సరిహదుద్లలో నునన్వారిని ఆయన గడడ్ల రోగముతో మొతిత్ వారిని హతము చేయగా 

1 సమూయేలు 5:9 => అయితే వారు అషోడ్దునుండి గాతునకు దానిని మోసికొనిపోయిన తరువాత 

యెహోవా హసత్ము ఆ పటట్ణపు పెదద్లకు పినన్లకును రహసయ్ సాథ్నములలో గడడ్లు లేపి వారిని మొతిత్, 

గొపప్ నాశనము జేసెను. 

1 సమూయేలు 5:11 => కాగా జనులు ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులనందరి పిలువనంపించి 

ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందసము మనలను మన జనులను చంపకుండునటుల్ సవ్సాథ్నమునకు 

దానిని పంపించుడనిరి. దేవుని హసత్ము అకక్డ బహు భారముగా ఉండెను గనుక మరణభయము ఆ 

పటట్ణసుథ్లందరిని పటిట్యుండెను. 

యోబు 19:21 => దేవుని హసత్ము ననున్ మొతిత్యునన్ది నామీద జాలిపడుడి నా సేన్హితులారా 

నామీద జాలిపడుడి. 

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 38:2 => నీ బాణములు నాలో గటిట్గా నాటియునన్వి. నీ చెయియ్ నామీద భారముగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 39:10 => నీవు పంపిన తెగులు నా మీదనుండి తొలగింపుము. నీచేతి దెబబ్వలన నేను 

కీష్ణించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 39:11 => దోషములనుబటిట్ నీవు మనుషుయ్లను గదిద్ంపులతో శికిష్ంచునపుప్డు 

చిమమ్టకొటిట్న వసత్రమువలె నీవు వారి అందము చెడగొటెట్దవు నరులందరు వటిట్ ఊపిరివంటివారు. 

(సెలా.)  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:8 => సౌలు నేలమీదనుండి లేచి కనున్లు తెరచినను ఏమియు 

చూడలేకపోయెను గనుక వారతని చెయియ్ పటుట్కొని దమసుక్లోనికి నడిపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:9 => అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు 

పుచుచ్కొనకుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 19:11 => అపుప్డు వారు పినన్లు మొదలుకొని పెదద్లవరకు ఆ ఇంటి దావ్రము 

దగగ్రనునన్ వారికి కనుమబుబ్ కలుగజేయగా వారు దావ్రము కనుగొనలేక విసికిరి. 

2 రాజులు 6:8 => సిరియా రాజు ఇశార్యేలుతో యుదధ్ము చేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో 

ఆలోచనచేసి ఫలాని సథ్లమందు మన దండుపేట ఉంచుదమని చెపెప్ను. 

యెషయా 29:10 => యెహోవా మీమీద గాఢనిదార్తమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మీకు నేతర్ములుగా 

ఉనన్ పర్వకత్లను చెడగొటిట్యునాన్డు మీకు శిరసుస్లుగా ఉనన్ దీరఘ్దరుశ్లకు ముసుకువేసియునాన్డు.  

యోహాను 9:39 => అపుప్డు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గుర్డిడ్వారు కావలెను, 

అను తీరుప్ నిమితత్ము నేనీలోకమునకు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 11:7 => ఆలాగైన ఏమగును?ఇశార్యేలు వెదకునది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, 

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

రోమీయులకు 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 
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1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

2 రాజులు 6:18 => ఆ దండువారు అతని సమీపించినపుప్డు ఎలీషా ఈ జనులను అంధతవ్ముతో 

మొతుత్మని యెహోవాను వేడుకొనగా ఆయన ఎలీషా చేసిన పార్రథ్నచొపుప్న వారిని అంధతవ్ముతో 

మొతెత్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:27 => అపుప్డు మీకాయా యిటల్నెను నీవు సురకిష్తముగా 

తిరిగివచిచ్నయెడల యెహోవా నా దావ్రా పలుకనే లేదనిచెపిప్, సమసత్ జనులారా ఆలకించుడనెను. 

యోబు 12:25 => వారు వెలుగులేక చీకటిలో తడబడుచుందురు మతుత్గొనినవాడు తూలునటుల్ 

ఆయన వారిని తూలచేయును. 

యోబు 38:15 => దుషుట్ల వెలుగు వారియొదద్నుండి తీసివేయబడును వారెతిత్న బాహువు 

విరుగగొటట్బడును. 

యెషయా 51:18 => ఆమె కనిన కుమారులందరిలో ఆమెకు దారి చూపగలవాడెవడును 

లేకపోయెను. ఆమె పెంచిన కుమారులందరిలో ఆమెను చెయి పటుట్కొనువాడెవడును లేకపోయెను.  

యెహెజేక్లు 11:13 => నేను ఆ పర్కారము పర్వచింపుచుండగా బెనాయా కుమారుడైన పెలటాయ్ 

చచెచ్ను గనుక నేను సాషాట్ంగపడి యెలుగెతిత్ అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, ఇశార్యేలీయుల శేషమును 

నీవు నిరూమ్లము చేయుదువా? అని మొఱఱ్పెటిట్తిని. 

లూకా 11:34 => నీ దేహమునకు దీపము నీ కనేన్ గనుక, నీ కనున్ తేటగానుంటె నీ దేహమంతయు 

వెలుగుమయమై యుండును; అది చెడినదైతే నీ దేహమును చీకటిమయమై యుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22 :11 => ఆ వెలుగు యొకక్ పర్భావము వలన నేను 

చూడలేకపోయినందున నాతోకూడ ఉనన్వారు ననున్ నడిపింపగా దమసుక్లోనికి వచిచ్తిని. 

Page  of 1837 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

2 కొరిందీయులకు 10:6 => మీరు సంపూరణ్ విధేయతను కనుపరచినపుప్డు సమసత్మైన 

అవిధేయతకు పర్తిదండన చేయ సిదధ్పడియునాన్ము. 

2 తిమోతి 3:9 => అయినను వారి అవివేకమేలాగు తేటపడెనో ఆలాగే వీరిది కూడ అందరికి 

తేటపడును గనుక వీరు ఇకముందుకు సాగరు. 

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 

వచనము 15 

ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత సమాజమందిరపు అధికారులు 

సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి 

వరత్మానము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:7 => పొపిల్ అను ఒకడు ఆ దీవ్పములో ముఖుయ్డు. అతనికి ఆ 

పార్ంతములలో భూములుండెను. అతడు మముమ్ను చేరుచ్కొని మూడు దినములు సేన్హభావముతో 

ఆతిథయ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:7 => వారందరు ఇంచుమించు పండెర్ండుగురు పురుషులు. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

మతత్యి 7:28 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ముగించినపుప్డు జనసమూహములు ఆయన బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసు త్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 

యోహాను 7:46 => ఆ బంటౌర్తులు ఆ మనుషుయ్డు మాటలాడినటుల్ ఎవడును ఎనన్డును 

మాటలాడలేదనిరి. 

2 కొరిందీయులకు 10:4 => మా యుదోధ్పకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని, దేవుని 

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడడ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

ఎజార్ 5:14 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెరూషలేమందునన్ దేవాలయములో నుండి తీసి బబులోను 

పటట్ణమందునన్ గుడిలోనికి కొనిపోయిన దేవుని మందిరపు వెండి బంగారు ఉపకరణములను రాజైన 

కోరెషు బబులోను పటట్ణపు మందిరములో నుండి తెపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 
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రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 

వచనము 16 

అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:13 => మరియు దకిష్ణపు గాలి మెలల్గా విసరుచుండగా వారు తమ 

ఆలోచన సమకూడినదని తలంచి లంగరెతిత్, కేర్తు దరిని ఓడ నడిపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:24 => తరువాత పిసిదియ దేశమంతట సంచరించి పంఫూలియకు 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:25 => మరియు పెరేగ్లో వాకయ్ము బోధించి, అతాత్లియకు దిగి వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:5 => మరియు కిలికియకును పంఫూలియకును ఎదురుగా ఉనన్ 

సముదర్ము దాటి లుకియలో ఉనన్ మూరకు చేరితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:38 => అయితే పౌలు, పంఫూలియలో పనికొరకు తమతోకూడ రాక 

తముమ్ను విడిచిన వానిని వెంటబెటుట్కొని పోవుట యుకత్ము కాదని తలంచెను. 
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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. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:37 => అపుప్డు మారుక్ అనుమారు పేరుగల యోహానును 

వెంటబెటుట్కొనిపోవుటకు బరన్బా యిషట్పడెను.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:21 => అందరును తమ సొంత కారయ్ములనే చూచుకొనుచునాన్రు గాని, 

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 

ఫిలేమోనుకు 1:24 => నా జతపనివారైన మారుక్, అరిసాత్రుక్, దేమా, లూకా వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 
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వచనము 17 

ఇశార్యేలీయులారా, దేవునికి భయపడువారలారా, వినుడి. ఇశార్యేలను ఈ పర్జల దేవుడు మన 

పితరులను ఏరప్రచుకొని, వారు ఐగుపుత్ దేశమందు పరదేశులై యునన్పుప్డు ఆ పర్జలను హెచిచ్ంచి, 

తన భుజబలముచేత వారినకక్డనుండి తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:21 => వారు ఆ పటట్ణములో సువారత్ పర్కటించి అనేకులను 

శిషుయ్లనుగా చేసిన తరువాత లుసత్రకును ఈకొనియకును అంతియొకయకును తిరిగివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:24 => తరువాత పిసిదియ దేశమంతట సంచరించి పంఫూలియకు 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:13 => విశార్ంతిదినమున గవిని దాటి నదీతీరమున పార్రథ్న 

జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

మారుక్ 1:21 => అంతట వారు కపెరన్హూములోనికి వెళి ల్రి. వెంటనే ఆయన విశార్ంతిదినమున 

సమాజమందిరములోనికి పోయి బోధించెను. 

లూకా 4:16 => తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతునకు వచెచ్ను. తన వాడుక చొపుప్న 

విశార్ంతి దినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్, చదువుటకై నిలుచుండగా 

లూకా 4:20 => ఆయన గర్ంథము చుటిట్ పరిచారకునికిచిచ్ కూరుచ్ండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:24 => తరువాత పిసిదియ దేశమంతట సంచరించి పంఫూలియకు 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 
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వచనము 18 

యించుమించు నలువది ఏండల్మటుట్కు అరణయ్ములో వారి చేషట్లను సహించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:21 => ఏలయనగా, సమాజమందిరములలో పర్తి విశార్ంతిదినమున 

మోషే లేఖనములు చదువుటవలన మునుపటి తరములనుండి అతని నియమమును పర్కటించువారు 

పర్తి పటట్ణములో ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

లూకా 4:16 => తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతునకు వచెచ్ను. తన వాడుక చొపుప్న 

విశార్ంతి దినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్, చదువుటకై నిలుచుండగా 

లూకా 4:17 => పర్వకత్యైన యెషయా గర్ంథము ఆయన చేతికియయ్బడెను; ఆయన గర్ంథము 

విపప్గా -- 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8 => ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన 

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:17 => అపుప్డందరు సమాజమందిరపు అధికారియైన సోసెత్నేసును 

పటుట్కొని నాయ్యపీఠము ఎదుట కొటట్సాగిరి. అయితే గలిల్యోను వీటిలో ఏ సంగతినిగూరిచ్యు 

లక్షయ్పెటట్లేదు. 

మారుక్ 5:22 => ఆయన సముదర్తీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధికారులలో యాయీరను 

నొకడు వచిచ్, ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 13:22 => సహోదరులారా, మీకు సంకేష్పముగా వార్సియునాన్ను గనుక ఈ హెచచ్రిక 

మాటను సహించుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 
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నిరగ్మకాండము 24:7 => అతడు నిబంధన గర్ంథమును తీసికొని పర్జలకు వినిపింపగా వారు 

యెహోవా చెపిప్నవనిన్యు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమందు 

ఇశార్యేలీయులందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడి పరణ్శాలల పండుగను ఆచరించునపుప్డు 

ఇశార్యేలీయులందరి యెదుట ఈ ధరమ్శాసత్రమును పర్కటించి వారికి వినిపింపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని 

యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు 

బోధించిరి. 

నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

నెహెమాయ్ 13:1 => ఆ దినమందు వారు మోషే గర్ంథము జనులకు చదివి వినిపించగా అందులో 

అమోమ్నీయులుగాని మోయాబీయులుగాని దేవుని యొకక్ సమాజమును ఎనన్టికి చేరకూడదు. 

మతత్యి 9:18 => ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు 

మొర్కిక్ నా కుమారెత్ యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె 

బర్దుకుననెను. 

లూకా 4:17 => పర్వకత్యైన యెషయా గర్ంథము ఆయన చేతికియయ్బడెను; ఆయన గర్ంథము 

విపప్గా -- 

లూకా 8:41 => యించుమించు పండెర్ండేండల్ యీడుగల తన యొకక్తే కుమారెత్ చావ సిదధ్ముగ 

ఉనన్ది గనుక తన యింటికి రమమ్ని ఆయనను బతిమాలుకొనెను. ఆయన వెళుల్చుండగా 

జనసమూహములు ఆయనమీద పడుచుండిరి.  

లూకా 13:14 => యేసు విశార్ంతిదినమున సవ్సథ్పరచినందున ఆ సమాజమందిరపు అధికారి 

కోపముతో మండిపడి, జనసమూహమును చూచి పని చేయదగిన ఆరు దినములు కలవు గనుక ఆ 

దినములలోనే వచిచ్ సవ్సథ్తపొందుడి; విశార్ంతిదినమందు రావదద్ని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

వచనము 19 

మరియు కనాను దేశములో ఏడు జాతుల వారిని నాశనముచేసి వారి దేశములను వీరికి సావ్సథ్య్ముగా 

పంచి యిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:17 => అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగ చేసి, పర్భువు తనున్ 

చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచెచ్నో వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ 

సంగతులు తెలియజేయుడని చెపిప్ బయలుదేరి వేరొకచోటికి వెళె ల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:40 => అతడు సెలవిచిచ్న తరువాత పౌలు మెటల్మీద నిలువబడి 

జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశచ్బద్ముగా ఉనన్పుప్డు అతడు హెబీర్ భాషలో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:42 => వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళుల్చుండగా ఈ మాటలను 

మరుసటి విశార్ంతిదినమున తమతో చెపప్వలెనని జనులు వేడుకొనిరి. 

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 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

1 రాజులు 8:40 => మా పితరులకు నీవు దయచేసిన దేశమందు జనులు బర్దుకు దినములనిన్టను 

వారు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుండునటుల్ చేయుము; నరపుతుర్లందరి హృదయములను నీవు 

మాతర్మే తెలిసికొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 67:7 => దేవుడు మముమ్ను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు నిలుపుదురు. 

కీరత్నలు 85:9 => మన దేశములో మహిమ నివసించునటుల్ ఆయన రక్షణ ఆయనకు 

భయపడువారికి సమీపముగా నునన్ది. 
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కీరత్నలు 135:20 => లేవి వంశీయులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు గలవారలారా, యెహోవాను సనున్తించుడి. 

లూకా 1:50 => ఆయనకు భయపడు వారిమీద ఆయన కనికరము తరతరములకుండును.  

లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:14 => అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితో కూడ లేచి నిలిచి బిగగ్రగా 

వారితో ఇటల్నెను యూదయ మనుషుయ్లారా, యెరూషలేములో కాపురమునన్ సమసత్జనులారా, యిది 

మీకు తెలియుగాక, చెవియొగిగ్ నా మాటలు వినుడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:46 => మరల వారితో ఇటల్నెను మీతో సాక్షయ్ముగా నేడు నేను పలికిన 

మాటలనిన్టిని మీ మనసుస్లలో పెటుట్కొని, మీ సంతతివారు ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని వారికాజాఞ్పింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

కీరత్నలు 49:2 => సామానుయ్లేమి సామంతులేమి ధనికులేమి దరిదుర్లేమి లోకనివాసులారా, 

మీరందరు ఏకముగా కూడి చెవియొగుగ్డి. నా నోరు విజాఞ్న విషయములను పలుకును 

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

కీరత్నలు 78:1 => నా జనులారా, నా బోధకు చెవియొగుగ్డి నా నోటిమాటలకు చెవియొగుగ్డి 
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కీరత్నలు 78:2 => నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు గూఢవాకయ్ములను నేను 

తెలియజెపెప్దను. 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

మీకా 3:9 => యాకోబు సంతతివారి పర్ధానులారా, ఇశార్యేలీయుల యధిపతులారా, నాయ్యమును 

తృణీకరించుచు దురీన్తిని నీతిగా ఎంచువారలారా, యీ మాట ఆలకించుడి. 

మతత్యి 11:15 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినుగాక. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 2:29 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

యోహాను 13:24 => గనుక ఎవరినిగూరిచ్ ఆయన చెపెప్నో అది తమకు చెపుప్మని సీమోను పేతురు 

అతనికి సైగ చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 
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వచనము 20 

ఇంచుమించు నాలుగువందల ఏబది సంవతస్రములు ఇటుల్ జరిగెను. అటుతరువాత పర్వకత్యైన 

సమూయేలు వరకు ఆయన వారికి నాయ్యాధిపతులను దయచేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:3 => నీవు నీ దేశమును నీ సవ్జనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు 

చూపింపబోవు దేశమునకు రమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:4 => అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో 

కాపురముండెను. అతని తండిర్ చనిపోయిన తరువాత, అకక్డ నుండి మీరిపుప్డు కాపురమునన్ యీ 

దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:5 => ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత భూమినైనను 

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్క, అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు అతనికిని, అతని తరువాత అతని 

సంతానమునకును దీనిని సావ్ధీనపరతునని అతనికి వాగాద్నము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:6 => అయితే దేవుడు అతని సంతానము అనయ్దేశమందు 

పరవాసులగుదురనియు, ఆ దేశసుథ్లు ననూన్రు సంవతస్రముల మటుట్కు వారిని దాసయ్మునకు 

లోపరుచుకొని బాధపెటుట్దురనియు చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:7 => మరియు దేవుడు ఏ జనమునకు వారు దాసులైయుందురో ఆ 

జనమును నేను విమరశ్చేయుదుననియు, ఆ తరువాత వారు వచిచ్ ఈ చోట ననున్ సేవింతురనియు 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:10 => దయను జాఞ్నమును ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి 

అనుగర్హించినందున ఫరో ఐగుపుత్నకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:11 => తరువాత ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని 

కరవును బహు శర్మయువచెచ్ను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:12 => ఐగుపుత్లో ధానయ్ము కలదని యాకోబు విని, మన పితరులను 

అకక్డికి మొదటిసారి పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:13 => వారు రెండవసారి వచిచ్నపుప్డు యోసేపు తన అనన్దముమ్లకు 

తనున్ తెలియజేసికొనెను; అపుప్డు యోసేపు యొకక్ వంశము ఫరోకు తెలియవచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:14 => యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని 

పిలువనంపెను; వారు డెబబ్దియయిదుగురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:15 => యాకోబు ఐగుపుత్నకు వెళె ల్ను; అకక్డ అతడును మన పితరులును 

చనిపోయి అకక్డ నుండి షెకెమునకు తేబడి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:16 => షెకెములోని హమోరు కుమారులయొదద్ అబార్హాము వెలయిచిచ్ 

కొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:17 => అయితే దేవుడు అబార్హామునకు అనుగర్హించిన వాగాద్నకాలము 

సమీపించినకొలది పర్జలు ఐగుపుత్లో విసాత్రముగా వృదిధ్పొందిరి. తుదకు యోసేపును ఎరుగని వేరొక 

రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:18 => ఇతడు మన వంశసుథ్లయెడల కపటముగా పర్వరిత్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:19 => తమ శిశువులు బర్దుకకుండ వారిని బయట పారవేయవలెనని 

మన పితరులను బాధ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:20 => ఆ కాలమందు మోషే పుటెట్ను. అతడు దివయ్సుందరుడై తన తండిర్ 

యింట మూడు నెలలు పెంచబడెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:21 => తరువాత అతడు బయట పారవేయబడినపుప్డు ఫరో కుమారెత్ 

అతనిని తీసికొని తన కుమారునిగా పెంచుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:22 => మోషే ఐగుపీత్యుల సకల విదయ్లను అభయ్సించి, 

మాటలయందును కారయ్ములయందును పర్వీణుడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:23 => అతనికి నలువది ఏండుల్ నిండవచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులైన తన 

సహోదరులను చూడవలెననన్ బుదిధ్ పుటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:24 => అపుప్డు వారిలో ఒకడు అనాయ్యము ననుభవించుట అతడు 

చూచి, వానిని రకిష్ంచి బాధపడినవాని పక్షమున ఐగుపీత్యుని చంపి పర్తికారము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:25 => తన దావ్రా తన సహోదరులకు దేవుడు రక్షణ దయచేయుచునన్ 

సంగతి వారు గర్హింతురని అతడు తలంచెను గాని వారు గర్హింపరైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:26 => మరునాడు ఇదద్రు పోటాల్డుచుండగా అతడు వారిని చూచి 

అయయ్లారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అనాయ్యము చేసికొనుచునాన్రని చెపిప్ 

వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:28 => నీవు నినన్ ఐగుపీత్యుని చంపినటుట్ ననున్ను చంపదలచి 

యునాన్వా అని అతనిని తోర్సివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:29 => మోషే ఆ మాట విని పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో 

పరదేశియైయుండి, అకక్డ ఇదద్రు కుమారులను కనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30 => నలువది ఏండల్యిన పిమమ్ట సీనాయి పరవ్తారణయ్మందు ఒక 

పొదలోని అగిన్జావ్లలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:31 => మోషే చూచి ఆ దరశ్నమునకు ఆశచ్రయ్పడి దాని నిదానించి 

చూచుటకు దగగ్రకు రాగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:33 => అందుకు పర్భువు నీ చెపుప్లు విడువుము; నీవు నిలిచియునన్ చోటు 

పరిశుదధ్ భూమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:34 => ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల దురవసథ్ను నేను నిదానించి చూచితిని; 

వారి మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపించుటకు దిగివచిచ్ యునాన్ను; రముమ్, నేనిపుప్డు నినున్ 

ఐగుపుత్నకు పంపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35 => అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించినవాడెవడని 

వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత దావ్రా దేవుడు అధికారినిగాను 

విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:36 => ఇతడు ఐగుపుత్లోను ఎఱఱ్సముదర్ములోను నలువది ఏండుల్ 

అరణయ్ములోను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను చేసి వారిని తోడుకొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:38 => సీనాయి పరవ్తముమీద తనతో మాటలాడిన దేవదూతతోను మన 

పితరులతోను అరణయ్ములోని సంఘమందు ఉండి మనకిచుచ్టకు జీవవాకయ్ములను 

తీసికొనినవాడితడే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:39 => ఇతనికి మన పితరులు లోబడనొలల్క యితనిని తోర్సివేసి, తమ 

హృదయములలో ఐగుపుత్నకు పోగోరిన వారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:40 => మాకు ముందు నడుచునటిట్ దేవతలను మాకు చేయుము; ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి మనలను తోడుకొని వచిచ్న యీ మోషే యేమాయెనో మాకు తెలియదని 

అహరోనుతో అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:41 => ఆ దినములలో వారొక దూడను చేసికొని ఆ విగర్హమునకు బలి 

నరిప్ంచి, తమ చేతులతో నిరిమ్ంచిన వాటియందు ఉలల్సించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:42 => అందుకు దేవుడు వారికి విముఖుడై ఆకాశసైనయ్మును 

సేవించుటకు వారిని విడిచిపెటెట్ను. ఇందుకు పర్మాణముగా పర్వకత్ల గర్ంథమందు ఈలాగు 

వార్యబడియునన్ది. ఇశార్యేలు ఇంటివారలారా మీరు అరణయ్ములో నలువదియేండుల్ బలిపశువులను 

అరప్ణములను నాకు అరిప్ంచితిరా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:43 => మీరు పూజించుటకు చేసికొనిన పర్తిమలైన మొలొకు 

గుడారమును రొంఫాయను దేవత యొకక్ నక్షతర్మును మోసికొనిపోతిరి గనుక బబులోను ఆవలికి 

మిముమ్ను కొనిపోయెదను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:44 => అతడు చూచిన మాదిరిచొపుప్న దాని చేయవలెనని మోషేతో 

చెపిప్నవాడు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము, సాక్షయ్పు గుడారము అరణయ్ములో మన పితరులయొదద్ ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:45 => మన పితరులు తమ పెదద్లచేత దానిని తీసికొనినవారై, దేవుడు 

తమ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్న జనములను వారు సావ్ధీనపరచుకొనన్పుప్డు, యెహోషువతో కూడ ఈ 

దేశములోనికి దానిని తీసికొనివచిచ్రి. అది దావీదు దినములవరకు ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:47 => అయితే సొలొమోను ఆయన కొరకు మందిరము కటిట్ంచెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:48 => అయినను ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము 

మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కటుట్దురు?నా విశార్ంతి సథ్లమేది? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:49 => ఇవనిన్యు నా హసత్కృతములు కావా? అని పర్భువు 

చెపుప్చునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7 :50 => అని పర్వకత్ పలికిన పర్కారము సరోవ్నన్తుడు 

హసత్కృతాలయములలో నివసింపడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:53 => దేవదూతల దావ్రా నియమింపబడిన ధరమ్శాసత్రమును మీరు 

పొందితిరిగాని దానిని గైకొనలేదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:37 => ఆయన నీ పితరులను పేర్మించెను గనుక వారి తరువాత వారి 

సంతానమును ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:6 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనము, నీ దేవుడైన 

యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ ఎకుక్వగా ఎంచి, నినున్ తనకు 

సవ్కీయజనముగా ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:7 => మీరు సరవ్ జనములకంటె విసాత్ర జనమని యెహోవా మిముమ్ను 

పేర్మించి మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనలేదు. సమసత్ జనములకంటె మీరు లెకక్కు తకుక్వేగదా. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 7:8 => అయితే యెహోవా మిముమ్ను పేర్మించువాడు గనుకను, తాను మీ 

తండుర్లకు చేసిన పర్మాణమును నెరవేరుచ్వాడు గనుకను, యెహోవా బాహుబలముచేత మిముమ్ను 

రపిప్ంచి దాసుల గృహములోనుండియు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో చేతిలోనుండియు మిముమ్ను విడిపించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5 => నీవు వారి దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ 

నీతియైనను నీ హృదయ యథారథ్తయైనను హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే 

యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై 

నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:2 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిట్త జనము. 

మరియు యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా తనకు సవ్కీయ జనమగునటుల్ 

నినున్ ఏరప్రచుకొనెను. 

నెహెమాయ్ 9:7 => దేవా యెహోవా, అబార్మును ఏరప్రచుకొని, కలీద్యుల ఊరు అను సథ్లము నుండి 

ఇవతలకు అతని రపిప్ంచి అతనికి అబార్హామను పేరు పెటిట్నవాడవు నీవే. 

నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 105:6 => ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను ఆయననోటి తీరుప్లను జాఞ్పకము చేసికొనుడి 

కీరత్నలు 105:7 => ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీరుప్లు భూమియందంతట 

జరుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 105:8 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను వెయియ్ తరములవరకు అబార్హాముతో తాను చేసిన 

నింబధనను 

కీరత్నలు 105:9 => ఇసాస్కుతో తాను చేసిన పర్మాణమును నితయ్ము ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

కీరత్నలు 105:10 => వారి సంఖయ్ కొదిద్గానుండగను ఆ కొదిద్మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై 

యుండగను 

కీరత్నలు 105:11 => కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా కనానుదేశమును మీకిచెచ్దనని ఆయన సెలవిచెచ్ను 
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కీరత్నలు 105:12 => ఆ మాట యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్ నిబంధనగాను 

సిథ్రపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 105:42 => ఏలయనగా ఆయన తన పరిశుదధ్ వాగాద్నమును తనసేవకుడైన అబార్హామును 

జాఞ్పకము చేసికొని 

కీరత్నలు 105:43 => ఆయన తన పర్జలను సంతోషముతోను తాను ఏరప్రచుకొనిన వారిని 

ఉతాస్హధవ్నితోను వెలుపలికి రపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 135:4 => యెహోవా తనకొరకు యాకోబును ఏరప్రచుకొనెను తనకు సవ్కీయధనముగా 

ఇశార్యేలును ఏరప్రచుకొనెను. 

యెషయా 41:8 => నా సేవకుడవైన ఇశార్యేలూ, నేనేరప్రచుకొనిన యాకోబూ, నా సేన్హితుడైన 

అబార్హాము సంతానమా,  

యెషయా 41:9 => భూదిగంతములనుండి నేను పటుట్కొని దాని కొనలనుండి పిలుచుకొనినవాడా, 

యెషయా 44:1 => అయినను నా సేవకుడవగు యాకోబూ, నేను ఏరప్రచుకొనిన ఇశార్యేలూ, 

వినుము 

యిరిమ్యా 33:24 => తాను ఏరప్రచుకొనిన రెండు కుటుంబములను యెహోవా విసరిజ్ంచెననియు, 

నా పర్జలు ఇకమీదట తమ యెదుట జనముగా ఉండరనియు వారిని తృణీకరించుచు ఈ జనులు 

చెపుప్కొను మాట నీకు వినబడుచునన్ది గదా. 

యిరిమ్యా 33:25 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు పగటినిగూరిచ్యు రాతిర్నిగూరిచ్యు 

నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండనియెడల 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 

యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 
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1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:17 => అయితే దేవుడు అబార్హామునకు అనుగర్హించిన వాగాద్నకాలము 

సమీపించినకొలది పర్జలు ఐగుపుత్లో విసాత్రముగా వృదిధ్పొందిరి. తుదకు యోసేపును ఎరుగని వేరొక 

రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను 

నిరగ్మకాండము 1:7 => ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి 

అతయ్ధికముగా పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 

నిరగ్మకాండము 1:8 => అపుప్డు యోసేపును ఎరుగని కొర్తత్రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను. 

నిరగ్మకాండము 1:9 => అతడు తన జనులతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలు సంతతియైన యీ 

జనము మనకంటె విసాత్రముగాను బలిషఠ్ముగాను ఉనన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:22 => నీ పితరులు డెబబ్దిమందియై ఐగుపుత్నకు వెళి ల్రి. ఇపుప్డు నీ 

దేవుడైన యెహోవా ఆకాశనక్షతర్ములవలె నినున్ విసత్రింపజేసియునాన్డు. 

కీరత్నలు 105:23 => ఇశార్యేలు ఐగుపుత్లోనికి వచెచ్ను యాకోబు హాము దేశమందు పరదేశిగా 

నుండెను. 

కీరత్నలు 105:24 => ఆయన తన పర్జలకు బహు సంతానవృదిధ్ కలుగజేసెను వారి విరోధులకంటె 

వారికి అధికబలము దయచేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:36 => ఇతడు ఐగుపుత్లోను ఎఱఱ్సముదర్ములోను నలువది ఏండుల్ 

అరణయ్ములోను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను చేసి వారిని తోడుకొని వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:1 => అందుకు యెహోవా ఫరోకు నేను చేయబోవుచునన్ దానిని నీవు 

నిశచ్యముగా చూచెదవు; బలమైన హసత్ముచేత అతడు వారిని పోనిచుచ్ను, బలమైన హసత్ముచేతనే 

అతడు తన దేశములోనుండి వారిని తోలివేయునని మోషేతో అనెను 
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నిరగ్మకాండము 14:31 => యెహోవా ఐగుపీత్యులకు చేసిన గొపప్ కారయ్మును ఇశార్యేలీయులు 

చూచిరి గనుక ఆ పర్జలు యెహోవాకు భయపడి యెహోవాయందును ఆయన సేవకుడైన 

మోషేయందును నమమ్కముంచిరి. 

నిరగ్మకాండము 15:1 => అపుప్డు మోషేయు ఇశార్యేలీయులును యెహోవాను గూరిచ్ యీ కీరత్న 

పాడిరి యెహోవాను గూరిచ్ గానము చేసెదను ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును 

దాని రౌతును ఆయన సముదర్ములో పడదోర్సెను 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

నిరగ్మకాండము 15:3 => యెహోవా యుదధ్శూరుడు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 

నిరగ్మకాండము 15:4 => ఆయన ఫరో రథములను అతని సేనను సముదర్ములో పడదోర్సెను అతని 

అధిపతులలో శేర్షుఠ్లు ఎఱఱ్ సముదర్ములో మునిగిపోయిరి 

నిరగ్మకాండము 15:5 => అగాధజలములు వారిని కపెప్ను వారు రాతివలె అడుగంటిపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 15:6 => యెహోవా, నీ దకిష్ణహసత్ము బలమొంది అతిశయించును యెహోవా, నీ 

దకిష్ణహసత్ము శతుర్వుని చితకగొటుట్ను. 

నిరగ్మకాండము 15:7 => నీ మీదికి లేచువారిని నీ మహిమాతిశయము వలన అణచివేయుదువు నీ 

కోపాగిన్ని రగులజేయుదువు అది వారిని చెతత్వలె దహించును. 

నిరగ్మకాండము 15:8 => నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరివలన నీళుల్ రాశిగా కూరచ్బడెను 

పర్వాహములు కుపప్గా నిలిచెను అగాధజలములు సముదర్ము మధయ్ గడడ్కటెట్ను 

నిరగ్మకాండము 15:9 => తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను 

వాటివలన నా ఆశ తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని 

శతుర్వనుకొనెను. 

నిరగ్మకాండము 15:10 => నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా 

అగాధమైన నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి. 

Page  of 1860 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

నిరగ్మకాండము 15:11 => యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు 

మహానీయుడవు సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

నిరగ్మకాండము 15:12 => నీ దకిష్ణహసత్మును చాపితివి భూమి వారిని మింగివేసెను. 

నిరగ్మకాండము 15:13 => నీవు విమోచించిన యీ పర్జలను నీ కృపచేత తోడుకొనిపోతివి నీ 

బలముచేత వారిని నీ పరిశుదాధ్లయమునకు నడిపించితివి. 

నిరగ్మకాండము 15:14 => జనములు విని దిగులుపడును ఫిలిషిత్య నివాసులకు వేదన కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 15:15 => ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషుఠ్లకు వణకు 

పుటుట్ను కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి 

కలుగును. 

నిరగ్మకాండము 15:16 => యెహోవా, నీ పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ 

పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు. 

నిరగ్మకాండము 15:17 => నీవు నీ పర్జను తోడుకొని వచెచ్దవు యెహోవా, నీ సావ్సథ్య్మైన 

కొండమీద నా పర్భువా, నీవు నివసించుటకు నిరిమ్ంచుకొనిన చోటను 

నిరగ్మకాండము 15:18 => నీచేతులు సాథ్పించిన పరిశుదాధ్లయమందు వారిని నిలువపెటెట్దవు. 

యెహోవా నిరంతరమును ఏలువాడు. 

నిరగ్మకాండము 15:19 => ఫరో గుఱఱ్ములు అతని రథములు అతని రౌతులును సముదర్ములో 

దిగగా యెహోవా వారిమీదికి సముదర్ జలములను మళి ల్ంచెను. అయితే ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము 

మధయ్ను ఆరిన నేలమీద నడిచిరి. 

నిరగ్మకాండము 15:20 => మరియు అహరోను సహోదరియు పర్వకి త్ర్యునగు మిరాయ్ము తంబురను 

చేతపటుట్కొనెను. సతరీలందరు తంబురలతోను నాటయ్ములతోను ఆమె వెంబడి వెళల్గా 

నిరగ్మకాండము 15:21 => మిరాయ్ము వారితో కలిసి యిటుల్ పలల్వి యెతిత్ పాడెను యెహోవాను 

గానము చేయుడి ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును దాని రౌతును సముదర్ములో 

ఆయన పడదోర్సెను. 
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నిరగ్మకాండము 18:11 => ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ 

ఆయన చేసినదాని చూచి, యెహోవా సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడని యిపుప్డు నాకు తెలిసినదనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:20 => యెహోవా మిముమ్ను చేపటిట్ నేడునన్టుల్ మీరు తనకు 

సవ్కీయజనముగా నుండుటకై, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి ఆ యినుప కొలిమిలోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:34 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లో మా కనున్లయెదుట 

చేసినవాటనిన్టిచొపుప్న ఏ దేవుడైనను శోధనలతోను సూచక కిర్యలతోను మహతాక్రయ్ములతోను 

యుదధ్ముతోను బాహుబలముతోను చాచిన చేతితోను మహా భయంకర కారయ్ములతోను ఎపుప్డైనను 

వచిచ్ ఒక జనములోనుండి తనకొరకు ఒక జనమును తీసికొన యతన్ముచేసెనా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:19 => నీ కనున్లు చూచిన ఆ గొపప్ శోధనలను సూచక కిర్యలను 

మహతాక్రయ్ములను బాహుబలమును, చాచిన చేతిని బాగుగ జాఞ్పకము చేసికొనుము. నీకు భయము 

పుటిట్ంచుచునన్ ఆ జనులకందరికి నీ దేవుడైన యెహోవా ఆలాగే చేయును. 

1 సమూయేలు 4:8 => అయయ్యోయ్ మహా శూరుడగు ఈ దేవుని చేతిలోనుండి మనలను ఎవరు 

విడిపింపగలరు? అరణయ్మందు అనేకమైన తెగుళల్చేత ఐగుపీత్యులను హతము చేసిన దేవుడు ఈయనే 

గదా. 

నెహెమాయ్ 9:9 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండి నీ మాటచొపుప్న జరిగించితివి. ఐగుపుత్లో మా 

పితరులు పొందిన శర్మను నీవు చూచితివి, ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ వారి మొఱఱ్ను నీవు వింటివి. 

నెహెమాయ్ 9:10 => ఫరోయు అతని దాసులందరును అతని దేశపు జనులందరును వారియెడల 

బహు గరవ్ముగా పర్వరిత్ంచిరని నీకు తెలియగా నీవు వారియెదుట సూచక కిర్యలను 

మహతాక్రయ్ములను చూపించితివి. ఆలాగున చేయుటవలన నీవు ఈ దినమందునన్టుట్గా 

పర్సిదిధ్నొందితివి. 

నెహెమాయ్ 9:11 => మరియు నీ జనులయెదుట నీవు సముదర్మును విభాగించినందున వారు 

సముదర్ము మధయ్ పొడినేలను నడచిరి, ఒకడు లోతునీట రాయి వేసినటుల్ వారిని తరిమినవారిని 

అగాధజలములలో నీవు పడవేసితివి. 

Page  of 1862 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

నెహెమాయ్ 9:12 => ఇదియుగాక పగటికాలమందు మేఘసత్ంభములో ఉండినవాడవును 

రాతిర్కాలమందు వారు వెళల్వలసిన మారగ్మున వెలుగిచుచ్టకై అగిన్సత్ంభములో ఉండినవాడవును 

అయియుండి వారిని తోడుకొనిపోతివి. 

కీరత్నలు 77:13 => దేవా నీ మారగ్ము పరిశుదద్మైనది. దేవునివంటి మహా దేవుడు ఎకక్డనునాన్డు? 

కీరత్నలు 77:14 => ఆశచ్రయ్కిర్యలు జరిగించు దేవుడవు నీవే జనములలో నీ శకిత్ని నీవు 

పర్తయ్క్షపరచుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 77:15 => నీ బాహుబలమువలన యాకోబు యోసేపుల సంతతివారగు నీ పర్జలను నీవు 

విమోచించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 77:16 => దేవా, జలములు నినున్ చూచెను జలములు నినున్ చూచి దిగులుపడెను 

అగాధజలములు గజగజలాడెను. 

కీరత్నలు 77:17 => మేఘరాసులు నీళుల్ దిమమ్రించెను. అంతరిక్షము ఘోషించెను. నీ బాణములు 

నలుదికుక్ల పారెను. 

కీరత్నలు 77:18 => నీ ఉరుముల ధవ్ని సుడిగాలిలో మోర్గెను మెరుపులు లోకమును 

పర్కాశింపజేసెను భూమి వణకి కంపించెను. 

కీరత్నలు 77:19 => నీ మారగ్ము సముదర్ములో నుండెను. నీ తోర్వలు మహా జలములలో ఉండెను. 

నీ యడుగుజాడలు గురిత్ంపబడక యుండెను. 

కీరత్నలు 77:20 => మాషే అహరోనులచేత నీ పర్జలను మందవలె నడిపించితివి. 

కీరత్నలు 78:12 => ఐగుపుత్దేశములోని సోయను కేష్తర్మందు వారి పితరులు చూచుచుండగా 

ఆయన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను చేసెను.  

కీరత్నలు 78:13 => ఆయన సముదర్మును పాయలుగా చేసి వారిని అదద్రికి నడిపించెను ఆయన 

నీటిని రాశిగా నిలిపెను 

కీరత్నలు 78:42 => ఆయన బాహుబలమునైనను విరోధుల చేతిలోనుండి ఆయన తముమ్ను 

విమోచించిన దినమునైనను వారు సమ్రణకు తెచుచ్కొనలేదు.  
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కీరత్నలు 78:43 => ఐగుపుత్లో తన సూచకకిర్యలను సోయను కేష్తర్మందు తన అదుభ్తములను 

ఆయన చూపిన దినమును వారు జఞ్పిత్కి తెచుచ్కొనలేదు. 

కీరత్నలు 78:44 => ఐగుపీత్యులు తార్గలేకుండ నైలునది కాలువలను వారి పర్వాహజలములను 

ఆయన రకత్ముగా మారెచ్ను  

కీరత్నలు 78:45 => ఆయన వారిమీదికి జోరీగలను గుంపుగా విడిచెను అవి వారిని తినివేసెను 

కపప్లను విడిచెను అవి వారిని నాశనము చేసెను. 

కీరత్నలు 78:46 => ఆయన వారి పంటను చీడపురుగులకిచెచ్ను వారి కషట్ఫలములను 

మిడతలకపప్గించెను. 

కీరత్నలు 78:47 => వడగండల్చేత వారి దార్క్షతీగెలను హిమముచేత వారి మేడిచెటల్ను ఆయన 

పాడుచేసెను. 

కీరత్నలు 78:48 => వారి పశువులను వడగండల్ పాలుచేసెను. వారి మందలను పిడుగుల 

పాలుచేసెను. 

కీరత్నలు 78:49 => ఆయన ఉపదర్వము కలుగజేయు దూతల సేనగా తన కోపాగిన్ని ఉగర్తను 

మహోగర్తను శర్మను వారిమీద విడిచెను. 

కీరత్నలు 78:50 => తన కోపమునకు ఆయన తోర్వ చదునుచేసెను మరణమునుండి వారి 

పార్ణమును తపిప్ంపక వారి జీవమును తెగులునకు అపప్గించెను. 

కీరత్నలు 78:51 => ఐగుపుత్లోని జేయ్షుఠ్లనందరిని హాము గుడారములలోనునన్ బలపార్రంభమైన 

పర్థమసంతానమును ఆయన సంహరించెను. 

కీరత్నలు 78:52 => అయితే గొఱఱ్లవలె ఆయన తన పర్జలను తోడుకొనిపోయెను ఒకడు మందను 

నడిపించునటుల్ అరణయ్ములో ఆయన వారిని నడిపించెను 

కీరత్నలు 78:53 => వారు భయపడకుండ ఆయన వారిని సురకిష్తముగా నడిపించెను. వారి 

శతుర్వులను సముదర్ములో ముంచివేసెను. 

కీరత్నలు 105:26 => ఆయన తన సేవకుడైన మోషేను తాను ఏరప్రచుకొనిన అహరోనును పంపెను. 
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కీరత్నలు 105:27 => వారు ఐగుపీత్యుల మధయ్ను ఆయన సూచక కిర్యలను హాము దేశములో 

మహతాక్రయ్ములను జరిగించిరి 

కీరత్నలు 105:28 => ఆయన అంధకారము పంపి చీకటి కమమ్జేసెను వారు ఆయన మాటను 

ఎదిరింపలేదు. 

కీరత్నలు 105:29 => ఆయన వారి జలములను రకత్ముగా మారెచ్ను వారి చేపలను చంపెను. 

కీరత్నలు 105:30 => వారి దేశములో కపప్లు నిండెను అవి వారి రాజుల గదులలోనికి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 105:31 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా జోరీగలు పుటెట్ను వారి పార్ంతములనిన్టిలోనికి దోమలు 

వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 105:32 => ఆయన వారిమీద వడగండల్ వాన కురిపించెను. వారి దేశములో అగిన్జావ్లలు 

పుటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 105:33 => వారి దార్క్షతీగెలను వారి అంజూరపు చెటల్ను పడగొటెట్ను వారి 

పార్ంతములయందలి వృక్షములను విరుగకొటెట్ను. 

కీరత్నలు 105:34 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా పెదద్ మిడతలును లెకక్లేని చీడపురుగులును వచెచ్ను, 

కీరత్నలు 105:35 => అవి వారిదేశపు కూరచెటల్నిన్టిని వారి భూమి పంటలను తినివేసెను. 

కీరత్నలు 105:36 => వారి దేశమందలి సమసత్ జేయ్షుఠ్లను వారి పర్థమ సంతానమును ఆయన 

హతము చేసెను. 

కీరత్నలు 105:37 => అకక్డనుండి తన జనులను వెండి బంగారములతో ఆయన రపిప్ంచెను వారి 

గోతర్ములలో నిసస్తుత్వచేత తొటిర్లుల్ వాడొకక్డైనను లేకపోయెను. 

కీరత్నలు 105:38 => వారివలన ఐగుపీత్యులకు భయము పుటెట్ను వారు బయలు వెళి ల్నపుప్డు 

ఐగుపీత్యులు సంతోషించిరి 

కీరత్నలు 105:39 => వారికి చాటుగా నుండుటకై ఆయన మేఘమును కలిప్ంచెను రాతిర్ 

వెలుగిచుచ్టకై అగిన్ని కలుగజేసెను. 
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కీరత్నలు 106:7 => ఐగుపుత్లో మా పితరులు నీ అదుభ్తములను గర్హింపకయుండిరి నీ 

కృపాబాహుళయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనకయుండిరి సముదర్మునొదద్ ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ వారు 

తిరుగుబాటు చేసిరి. 

కీరత్నలు 106:8 => అయినను తన మహా పరాకర్మమును పర్సిదిధ్ చేయుటకై ఆయన తన 

నామమునుబటిట్ వారిని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 106:9 => ఆయన ఎఱఱ్సముదర్మును గదిద్ంపగా అది ఆరిపోయెను మైదానముమీద 

నడుచునటుల్ వారిని అగాధజలములలో నడిపించెను.  

కీరత్నలు 106:10 => వారి పగవారి చేతిలోనుండి వారిని రకిష్ంచెను శతుర్వుల చేతిలోనుండి వారిని 

విమోచించెను. 

కీరత్నలు 106:11 => నీళుల్ వారి శతుర్వులను ముంచివేసెను వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 

కీరత్నలు 114:1 => ఐగుపుత్లోనుండి ఇశార్యేలు అనయ్భాషగల జనులలోనుండి యాకోబు 

బయలువెళి ల్నపుప్డు 

కీరత్నలు 114:2 => యూదా ఆయనకు పరిశుదధ్సథ్లమాయెను ఇశార్యేలు ఆయనకు 

రాజయ్మాయెను. 

కీరత్నలు 114:3 => సముదర్ము దానిని చూచి పారిపోయెను యొరాద్ను నది వెనుకకు మళె ల్ను. 

కీరత్నలు 114:4 => కొండలు పొటే ట్ళల్వలెను గుటట్లు గొఱఱ్పిలల్లవలెను గంతులువేసెను. 

కీరత్నలు 114:5 => సముదర్మా, నీవు పారిపోవుటకు నీకేమి తటసిథ్ంచినది? యొరాద్నూ, నీవు 

వెనుకకు మళుల్టకు నీకేమి తటసిథ్ంచినది? 

కీరత్నలు 114:6 => కొండలారా, మీరు పొటే ల్ళల్వలెను గుటట్లారా, మీరు గొఱఱ్పిలల్లవలెను గంతులు 

వేయుటకు మీకేమి సంభవించినది?  

కీరత్నలు 114:7 => భూమీ, పర్భువు సనిన్ధిని యాకోబు దేవుని సనిన్ధిని వణకుము 

కీరత్నలు 114:8 => ఆయన బండను నీటిమడుగుగాను చెకుముకి రాతిబండను నీటి ఊటలుగాను 

చేయువాడు. 
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కీరత్నలు 135:8 => ఐగుపుత్లో మనుషుయ్ల తొలిచూలులను పశువుల తొలిచూలులను ఆయన 

హతము చేసెను. 

కీరత్నలు 135:9 => ఐగుపూత్, నీ మధయ్ను ఫరోయెదుటను అతని ఉదోయ్గసుథ్ల యెదుటను ఆయనే 

సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను జరిగించెను. 

కీరత్నలు 135:10 => అనేకులైన అనయ్జనులను బలిషుఠ్లైన రాజులను ఆయన హతము చేసినవాడు. 

కీరత్నలు 136:10 => ఐగుపుత్దేశపు తొలిచూలులను ఆయన హతము చేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:11 => వారి మధయ్నుండి ఇశార్యేలీయులను ఆయన రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:12 => చేయి చాచి తన బాహుబలముచేత వారిని రపిప్ంచెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:13 => ఎఱఱ్సముదర్మును ఆయన పాయలుగా చీలెచ్ను. ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:14 => ఆయన ఇశార్యేలీయులను దాని నడుమ దాటిపోజేసెను ఆయన కృప 

నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 136:15 => ఫరోను అతని సైనయ్మును ఎఱఱ్సముదర్ములో ఆయన ముంచివేసెను ఆయన 

కృప నిరంతరముండును. 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

యెషయా 63:10 => అయినను వారు తిరుగుబాటు చేసి ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖింపజేయగా 

ఆయన వారికి విరోధియాయెను తానే వారితో యుదధ్ము చేసెను. 
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యెషయా 63:11 => అపుప్డు ఆయన పూరవ్దినములను మోషేను తన జనులను జాఞ్పకము 

చే సి కొ నె ను . త న మం ద కా ప రు ల కు స హ కా రి యై స ము దర్ ము లో నుం డి త ముమ్ ను 

తోడుకొనివచిచ్నవాడేడి?  

యెషయా 63:12 => తమలో తన పరిశుదాధ్తమ్ను ఉంచినవాడేడి? మోషే కుడిచేతి వైపున 

మహిమగల తన బాహువును పోనిచిచ్నవాడేడి? 

యెషయా 63:13 => తనకు శాశవ్తమైన పర్ఖాయ్తి కలుగజేసికొనుటకు వారిముందర నీళల్ను 

విభజించినవాడేడి? మైదానములో గుఱఱ్ము పడనిరీతిగా వారు పడకుండ అగాధజలములలో 

నడిపించినవాడేడి? యనుకొనిరి  

యెషయా 63:14 => పలల్మునకు దిగు పశువులు విశార్ంతినొందునటుల్ యెహోవా ఆతమ్ వారికి 

విశార్ంతి కలుగజేసెను నీకు ఘనమైన పేరు కలుగునటుల్ నీవు నీ జనులను నడిపించితివి  

యిరిమ్యా 32:20 => నీవు ఐగుపుత్దేశములో చేసినటుట్ నేటివరకు ఇశార్యేలు వారి మధయ్ను ఇతర 

మనుషుయ్ల మధయ్ను సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుచు నేటివలె నీకు కీరిత్ 

తెచుచ్కొనుచునాన్వు.  

యిరిమ్యా 32:21 => సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను జరిగించుచు మహా బలముకలిగి, 

చాపిన చేతులు గలవాడవై మహాభయము పుటిట్ంచి, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నీ పర్జలను రపిప్ంచి 

ఆమోసు 2:10 => మరియు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచి, అమోరీయుల దేశమును 

మీకు సావ్ధీనపరచవలెనని నలువది సంవతస్రములు అరణయ్మందు మిముమ్ను నడిపించితిని గదా. 

మీకా 6:4 => ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచితిని, దాసగృహములోనుండి 

మిముమ్ను విమోచించితిని, మిముమ్ను నడిపించుటకై మోషే అహరోను మిరాయ్ములను పంపించితిని. 

మీకా 7:15 => ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నీవు వచిచ్నపుప్డు జరిగినటుట్గా నేను జనులకు 

అదుభ్తములను కనుపరతును. 

మీకా 7:16 => అనయ్జనులు అది చూచి తమకు కలిగిన బలమంత కొంచెమని సిగుగ్పడి నోరు 

మూసికొందురు. వారి చెవులు చెవుడెకిక్పోవును. 
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నిరగ్మకాండము 12:40 => ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లో నివసించిన కాలము నాలుగు వందల 

ముపప్ది సంవతస్రములు. 

నిరగ్మకాండము 14:8 => యెహోవా ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో హృదయమును కఠిన పరపగా అతడు 

ఇశార్యేలీయులను తరిమెను. అటుల్ ఇశార్యేలీయులు బలిమిచేత బయలు వెళుల్చుండిరి. 

యెహోషువ 24:7 => వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన మీకును ఐగుపీత్యులకును 

మధయ్ చీకటి కలిప్ంచి సముదర్మును వారిమీదికి రపిప్ంచి వారిని ముంచివేసెను. ఐగుపుత్ దేశములో 

నేను చేసినదానిని మీరు కనున్లార చూచితిరి. అటుతరువాత మీరు బహు దినములు అరణయ్ములో 

నివసించితిరి. 

కీరత్నలు 69:6 => పర్భువా, సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్కొనువారికి 

నావలన సిగుగ్ కలుగనియయ్కుము ఇశార్యేలు దేవా, నినున్ వెదకువారిని నావలన అవమానము 

నొందనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 105:37 => అకక్డనుండి తన జనులను వెండి బంగారములతో ఆయన రపిప్ంచెను వారి 

గోతర్ములలో నిసస్తుత్వచేత తొటిర్లుల్ వాడొకక్డైనను లేకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  

వచనము 21 

ఆ తరువాత వారు రాజు కావలెనని కోరగా దేవుడు బెనాయ్మీను గోతీర్యుడును కీషు కుమారుడునైన 

సౌలును వారికి నలువది ఏండల్ వరకు దయచేసెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:36 => ఇతడు ఐగుపుత్లోను ఎఱఱ్సముదర్ములోను నలువది ఏండుల్ 

అరణయ్ములోను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను చేసి వారిని తోడుకొని వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:39 => ఇతనికి మన పితరులు లోబడనొలల్క యితనిని తోర్సివేసి, తమ 

హృదయములలో ఐగుపుత్నకు పోగోరిన వారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:40 => మాకు ముందు నడుచునటిట్ దేవతలను మాకు చేయుము; ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి మనలను తోడుకొని వచిచ్న యీ మోషే యేమాయెనో మాకు తెలియదని 

అహరోనుతో అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:41 => ఆ దినములలో వారొక దూడను చేసికొని ఆ విగర్హమునకు బలి 

నరిప్ంచి, తమ చేతులతో నిరిమ్ంచిన వాటియందు ఉలల్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:42 => అందుకు దేవుడు వారికి విముఖుడై ఆకాశసైనయ్మును 

సేవించుటకు వారిని విడిచిపెటెట్ను. ఇందుకు పర్మాణముగా పర్వకత్ల గర్ంథమందు ఈలాగు 

వార్యబడియునన్ది. ఇశార్యేలు ఇంటివారలారా మీరు అరణయ్ములో నలువదియేండుల్ బలిపశువులను 

అరప్ణములను నాకు అరిప్ంచితిరా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:43 => మీరు పూజించుటకు చేసికొనిన పర్తిమలైన మొలొకు 

గుడారమును రొంఫాయను దేవత యొకక్ నక్షతర్మును మోసికొనిపోతిరి గనుక బబులోను ఆవలికి 

మిముమ్ను కొనిపోయెదను.  

నిరగ్మకాండము 16:2 => ఆ అరణయ్ములో ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు మోషే 

అహరోనులమీద సణిగెను. 

నిరగ్మకాండము 16:35 => ఇశార్యేలీయులు నివసింపవలసిన దేశమునకు తాము వచుచ్ నలుబది 

యేండుల్ మనాన్నే తినుచుండిరి; వారు కనాను దేశపు పొలిమేరలు చేరువరకు మనాన్ను తినిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:22 => నేను ఐగుపుత్లోను అరణయ్ములోను చేసిన సూచక కిర్యలను నా 

మహిమను చూచిన యీ మనుషుయ్లందరు ఈ పది మారులు నా మాట వినక ననున్ పరిశోధించిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:33 => మీ శవములు ఈ అరణయ్ములో క్షయమగువరకు మీ పిలల్లు ఈ 

అరణయ్ములో నలుబది ఏండుల్ తిరుగులాడుచు మీ వయ్భిచార శిక్షను భరించెదరు. 
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సంఖాయ్కాండము 14:34 => మీరు ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన నలుబది దినముల లెకక్ 

పర్కారము దినమునకు ఒక సంవతస్రము చొపుప్న నలుబది సంవతస్రములు మీ దోషశిక్షను భరించి 

నేను మిముమ్ను రోసివేసినటుట్ తెలిసికొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:7 => అరణయ్ములో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిన 

సంగతిని జాఞ్పకము చేసికొనుము, దాని మరువవదుద్. నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరిన 

దినము మొదలుకొని యీ సథ్లమందు మీరు పర్వేశించువరకు మీరు యెహోవామీద తిరుగుబాటు 

చేయుచునే వచిచ్తిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:21 => అపుప్డు మీరు చేసిన పాపమును, అనగా ఆ దూడను నేను 

పటుట్కొని అగిన్తో దాని కాలిచ్, నలుగగొటిట్, అది ధూళియగునంత మెతత్గా నూరి, ఆ కొండనుండి 

పారు ఏటిలో ఆ ధూళిని పారపోసితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:22 => మరియు మీరు తబేరాలోను మసాస్లోను కిబోర్తు హతాత్వాలోను 

యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచితిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:23 => యెహోవా మీరువెళి ల్ నేను మీకిచిచ్న దేశమును 

సావ్ధీనపరచుకొనుడని చెపిప్ కాదేషు బరేన్యలోనుండి మిముమ్ పంపినపుప్డు మీరు మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నముమ్కొనక ఆయన నోటిమాటకు తిరుగబడితిరి, ఆయన మాటను వినలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:24 => నేను మిముమ్ను ఎరిగిన దినము మొదలుకొని మీరు 

యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుచునాన్రు. 

నెహెమాయ్ 9:16 => అయితే వారును మా పితరులును గరివ్ంచి, లోబడనొలల్క నీ ఆజఞ్లకు 

చెవియొగగ్కపోయిరి. 

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. 
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నెహెమాయ్ 9:18 => వారు ఒక పోతదూడను చేసికొని ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన దేవుడు 

ఇదే అని చెపిప్, నీకు బహు విసుకు పుటిట్ంచినను 

నెహెమాయ్ 9:19 => వారు ఎడారిలో ఉండగా నీవు బహు విసాత్రమైన కృప కలిగినవాడవై వారిని 

విసరిజ్ంపలేదు; మారగ్ముగుండ వారిని తోడుకొని పోవుటకు పగలు మేఘసత్ంభమును, దారిలో వారికి 

వెలుగిచుచ్టకు రాతిర్ అగిన్సత్ంభమును వారిపైనుండి వెళి ల్పోక నిలిచెను. 

నెహెమాయ్ 9:20 => వారికి భోధించుటకు నీ యుపకారాతమ్ను దయచేసితివి, నీవిచిచ్న మనాన్ను 

ఇయయ్క మానలేదు; వారి దాహమునకు ఉదకమిచిచ్తివి. 

నెహెమాయ్ 9:21 => నిజముగా అరణయ్ములో ఏమియు తకుక్వ కాకుండ నలువది సంవతస్రములు 

వారిని పోషించితివి. వారి వసత్రములు పాతగిలిపోలేదు, వారి కాళల్కు వాపు రాలేదు. 

కీరత్నలు 78:17 => అయినను వారు ఆయనకు విరోధముగా ఇంకను పాపము చేయుచునే వచిచ్రి 

అడవిలో మహోనన్తుని మీద తిరుగబడిరి. 

కీరత్నలు 78:18 => వారు తమ ఆశకొలది ఆహారము నడుగుచు తమ హృదయములలో దేవుని 

శోధించిరి. 

కీరత్నలు 78:19 => ఈ అరణయ్ములో దేవుడు భోజనము సిదధ్పరచగలడా యనుచు వారు దేవునికి 

విరోధముగా మాటలాడిరి. 

కీరత్నలు 78:20 => ఆయన బండను కొటట్గా నీరు ఉబికెను నీళుల్ కాలువలై పారెను. ఆయన 

ఆహారము ఇయయ్గలడా? ఆయన తన పర్జలకు మాంసము సిదధ్పరచగలడా? అని వారు చెపుప్కొనిరి. 

కీరత్నలు 78:21 => యెహోవా ఈ మాట విని కోపగించెను యాకోబు సంతతిని దహించివేయుటకు 

అగిన్రాజెను ఇశార్యేలు సంతతిని హరించివేయుటకు కోపము పుటెట్ను. 

కీరత్నలు 78:22 => వారు దేవునియందు విశావ్సముంచకపోయిరి. ఆయన దయచేసిన రక్షణయందు 

నమిమ్క యుంచలేదు. 

కీరత్నలు 78:23 => అయినను ఆయన పైనునన్ ఆకాశములకు ఆజాఞ్పించెను. అంతరిక్ష 

దావ్రములను తెరచెను 
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కీరత్నలు 78:24 => ఆహారమునకై ఆయన వారిమీద మనాన్ను కురిపించెను ఆకాశధానయ్ము 

వారికనుగర్హించెను. 

కీరత్నలు 78:25 => దేవదూతల ఆహారము నరులు భుజించిరి భోజనపదారథ్ములను ఆయన వారికి 

సమృదిధ్గా పంపెను. 

కీరత్నలు 78:26 => ఆకాశమందు తూరుప్ గాలి ఆయన విసరజేసెను తన బలముచేత దకిష్ణపు గాలి 

రపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 78:27 => ధూళి అంత విసాత్రముగా మాంసమును సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా రెకక్లుగల పిటట్లను ఆయన వారిమీద కురిపించెను. 

కీరత్నలు 78:28 => వారి దండు మధయ్ను వారి నివాససథ్లములచుటుట్ను ఆయన వాటిని వార్లజేసెను. 

కీరత్నలు 78:29 => వారు కడుపార తిని తనిసిరి వారు ఆశించిన దానిని ఆయన అనుగర్హించెను. 

కీరత్నలు 78:30 => వారి ఆశ తీరకమునుపే ఆహారము ఇంక వారి నోళల్లో నుండగానే 

కీరత్నలు 78:31 => దేవుని కోపము వారిమీదికి దిగెను వారిలో బలిసినవారిని ఆయన సంహరించెను 

ఇశార్యేలులో యౌవనులను కూలెచ్ను. 

కీరత్నలు 78:32 => ఇంత జరిగినను వారు ఇంకను పాపము చేయుచు ఆయన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్ ఆయనను నముమ్కొనకపోయిరి. 

కీరత్నలు 78:33 => కాబటిట్ ఆయన, వారి దినములు ఊపిరివలె గడచిపోజేసెను వారి 

సంవతస్రములు అకసామ్తుత్గా గడచిపోజేసెను. 

కీరత్నలు 78:34 => వారిని ఆయన సంహరించినపుప్డు వారు ఆయనను వెదకిరి వారు తిరిగి 

హృదయపూరవ్కముగా దేవుని బతిమాలుకొనిరి. 

కీరత్నలు 78:35 => దేవుడు తమకు ఆశర్యదురగ్మనియు మహోనన్తుడైన దేవుడు తమకు 

విమోచకుడనియు వారు జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 

కీరత్నలు 78:36 => అయినను వారి హృదయము ఆయనయెడల సిథ్రముగా నుండలేదు ఆయన 

నిబంధనను వారు నమమ్కముగా గైకొనలేదు 
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కీరత్నలు 78:37 => నోటి మాటతో వారు ఆయనను ముఖసుత్తి చేసిరి తమ నాలుకలతో 

ఆయనయొదద్ బొంకిరి. 

కీరత్నలు 78:38 => అయితే ఆయన వాతస్లయ్ సంపూరు ణ్డై వారిని నశింపజేయక వారి దోషము 

పరిహరించువాడు. తన ఉగర్తను ఏమాతర్మును రేపుకొనక పలుమారు కోపము అణచుకొనువాడు. 

కీరత్నలు 78:39 => కాగా వారు కేవలము శరీరులై యునాన్రనియు విసరి, వెళి ల్ మరలిరాని గాలివలె 

నునాన్రనియు ఆయన జాఞ్పకము చేసికొనెను.  

కీరత్నలు 78:40 => అరణయ్మున వారు ఆయనమీద ఎనిన్మారులో తిరుగబడిరి ఎడారియందు 

ఆయనను ఎనిన్మారులో దుఃఖపెటిట్రి.  

కీరత్నలు 78:41 => మాటిమాటికి వారు దేవుని శోధించిరి మాటిమాటికి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవునికి 

సంతాపము కలిగించిరి. 

కీరత్నలు 78:42 => ఆయన బాహుబలమునైనను విరోధుల చేతిలోనుండి ఆయన తముమ్ను 

విమోచించిన దినమునైనను వారు సమ్రణకు తెచుచ్కొనలేదు.  

కీరత్నలు 95:8 => అరణయ్మందు మెరీబాయొదద్ మీరు కఠినపరచుకొనినటుల్ మసాస్దినమందు మీరు 

కఠినపరచుకొనినటుల్ మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి.  

కీరత్నలు 95:9 => అచచ్ట మీ పితరులు ననున్ పరీకిష్ంచి శోధించి నా కారయ్ములు చూచిరి 

కీరత్నలు 95:10 => నలువది ఏండల్కాలము ఆ తరమువారివలన నేను విసికి వారు హృదయమున 

తపిప్పోవు పర్జలు వారు నా మారగ్ములు తెలిసికొనలేదని అనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 95:11 => కావున నేను కోపించి వీరెనన్డును నా విశార్ంతిలో పర్వేశింపకూడదని 

పర్మాణము చేసితిని. 

కీరత్నలు 106:13 => అయినను వారు ఆయన కారయ్ములను వెంటనే మరచిపోయిరి ఆయన 

ఆలోచనకొరకు కనిపెటుట్కొనకపోయిరి. 

కీరత్నలు 106:14 => అరణయ్ములో వారు బహుగా ఆశించిరి ఎడారిలో దేవుని శోధించిరి 

కీరత్నలు 106:15 => వారు కోరినది ఆయన వారికిచెచ్ను అయినను వారి పార్ణములకు ఆయన 

కీష్ణత కలుగజేసెను. 

Page  of 1874 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

కీరత్నలు 106:16 => వారు తమ దండు పాళెములో మోషేయందును యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడైన 

అహరోనునందును అసూయపడిరి. 

కీరత్నలు 106:17 => భూమి నెరవిడిచి దాతానును మింగెను అది అబీరాము గుంపును కపిప్వేసెను. 

కీరత్నలు 106:18 => వారి సంఘములో అగిన్ రగిలెను దాని మంట భకిత్హీనులను కాలిచ్వేసెను. 

కీరత్నలు 106:19 => హోరేబులో వారు దూడను చేయించుకొనిరి. పోతపోసిన విగర్హమునకు 

నమసాక్రము చేసిరి 

కీరత్నలు 106:20 => తమ మహిమాసప్దమును గడిడ్మేయు ఎదుద్ రూపమునకు మారిచ్రి. 

కీరత్నలు 106:21 => ఐగుపుత్లో గొపప్ కారయ్ములను హాము దేశములో ఆశచ్రయ్కారయ్ములను 

కీరత్నలు 106:22 => ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ భయము పుటిట్ంచు కిర్యలను చేసిన తమ రక్షకుడైన 

దేవుని మరచిపోయిరి. 

కీరత్నలు 106:23 => అపుప్డు ఆయన నేను వారిని నశింపజేసెదననెను. అయితే ఆయన వారిని 

నశింపజేయకుండునటుల్ ఆయన కోపము చలాల్రుచ్టకై ఆయన ఏరప్రచుకొనిన మోషే ఆయన సనిన్ధిని 

నిలిచి అడుడ్పడెను  

కీరత్నలు 106:24 => వారు రమయ్మైన దేశమును నిరాకరించిరి ఆయన మాట నమమ్కపోయిరి 

కీరత్నలు 106:25 => యెహోవా మాట ఆలకింపక వారు తమ గుడారములో సణుగుకొనిరి. 

కీరత్నలు 106:26 => అపుప్డు అరణయ్ములో వారిని కూలచేయుటకును  

కీరత్నలు 106:27 => అనయ్జనులలో వారి సంతానమును కూలుచ్టకును దేశములో వారిని 

చెదరగొటుట్టకును ఆయన వారిమీద చెయియ్ యెతెత్ను. 

కీరత్నలు 106:28 => మరియు వారు బయలెప్యోరును హతుత్కొని, చచిచ్నవారికి అరిప్ంచిన 

బలిమాంసమును భుజించిరి. 

కీరత్నలు 106:29 => వారు తమ కిర్యలచేత ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచగా వారిలో తెగులు రేగెను. 

యెహెజేక్లు 20:10 => వారిని ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచి అరణయ్ములోనికి తోడుకొని వచిచ్ 

యెహెజేక్లు 20:11 => వారికి నా కటట్డలను నియమించి నా విధులను వారికి తెలియజేసితిని. 

ఎవడైన వాటి ననుసరించినయెడల వాటినిబటిట్ బర్దుకును. 
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యెహెజేక్లు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 

యెహెజేక్లు 20:13 => అయితే అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులు నామీద తిరుగుబాటు చేసి నా 

కటట్డల ననుసరింపక, తాము అనుసరించి బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న విధులను తృణీకరించి, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచగా, అరణయ్మందు నా రౌదార్గిన్ వారిమీద 

కుమమ్రించి వారిని నిరూమ్లము చేయుదుననుకొంటిని.  

యెహెజేక్లు 20:14 => అయితే నేను వారిని రపిప్ంపగా ఏ అనయ్జనులు చూచిరో యే 

అనయ్జనులలోనుండి నేను వారిని రపిప్ంచితినో వారి యెదుట నా నామమునకు దూషణ 

కలుగకుండునటుల్ నేననుకొనిన పర్కారము చేయక మానితిని. 

యెహెజేక్లు 20:15 => మరియు తమకిషట్మైన విగర్హముల ననుసరింపవలెనని కోరి, వారు నా 

విధులను తృణీకరించి నా కటట్డల ననుసరింపక నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను 

అపవితర్పరచగా 

యెహెజేక్లు 20:16 => ఇచెచ్దనని నేను సెలవిచిచ్నటిట్యు, పాలు తేనెలు పర్వహించునటిట్యునైన 

సకల దేశములకు ఆభరణమగు దేశములోనికి వారిని రపిప్ంపనని వారు అరణయ్ములో ఉండగానే నేను 

పర్మాణము చేసితిని. 

యెహెజేక్లు 20:17 => అయినను వారు నశించిపోకుండునటుల్ వారియందు కనికరించి, 

అరణయ్ములో నేను వారిని నిరూమ్లము చేయకపోతిని. 

ఆమోసు 5:25 => ఇశార్యేలీయులారా, అరణయ్మందు నలువది సంవతస్రములు మీరు బలులను 

నైవేదయ్ములను నాకు అరిప్ంచితిరా? 

ఆమోసు 5:26 => మీరు మీ దేవతయైన మోలెకు గుడారమును, మీరు పెటుట్కొనిన విగర్హముల 

పీఠమును మీరు మోసికొని వచిచ్తిరి గదా. 

1 కొరిందీయులకు 10:1 => సహోదరులారా, యీ సంగతి మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు. 

అదేదనగా, మన పితరులందరు మేఘముకిర్ంద నుండిరి. వారందరును సముదర్ములో నడచిపోయిరి; 
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1 కొరిందీయులకు 10:2 => అందరును మోషేనుబటిట్ మేఘములోను సముదర్ములోను బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి; 

1 కొరిందీయులకు 10:3 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే ఆహారమును భుజించిరి;  

1 కొరిందీయులకు 10:4 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. 

ఏలయనగా తముమ్ను వెంబడించిన ఆతమ్సంబంధమైన బండలోనిది తార్గిరి; ఆ బండ కీర్సేత్. 

1 కొరిందీయులకు 10:5 => అయితే వారిలో ఎకుక్వమంది దేవునికిషుట్లుగా ఉండకపోయిరి గనుక 

అరణయ్ములో సంహరింపబడిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:6 => వారు ఆశించిన పర్కారము మనము చెడడ్వాటిని ఆశించకుండునటుల్ ఈ 

సంగతులు మనకు దృషాట్ంతములుగా ఉనన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 10:7 => జనులు తినుటకును తార్గుటకును కూరుచ్ండి, ఆడుటకు లేచిరి. అని 

వార్యబడినటుల్ వారిలో కొందరివలె మీరు విగర్హారాధకులై యుండకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:8 => మరియు వారివలె మనము వయ్భిచరింపకయుందము; వారిలో కొందరు 

వయ్భిచరించినందున ఒకక్దినముననే యిరువది మూడువేలమంది కూలిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:9 => మనము పర్భువును శోధింపకయుందము; వారిలో కొందరు శోధించి 

సరప్ములవలన నశించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:10 => మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకునిచేత 

నశించిరి. 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 

హెబీర్యులకు 3:9 => నలువది సంవతస్రములు నా కారయ్ములను చూచి మీ పితరులు ననున్ 

పరీకిష్ంచి శోధించిరి. 

హెబీర్యులకు 3:10 => కావున నేను ఆ తరమువారివలన విసిగి వీరెలల్పుప్డును తమ 

హృదయాలోచనలలో తపిప్పోవుచునాన్రు నా మారగ్ములను తెలిసికొనలేదు. 
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హెబీర్యులకు 3:16 => విని కోపము పుటిట్ంచినవారెవరు? మోషేచేత నడిపింపబడి ఐగుపుత్లోనుండి 

బయలుదేరి వచిచ్నవారందరే గదా 

హెబీర్యులకు 3:17 => ఎవరిమీద నలువది ఏండుల్ ఆయన కోపగించెను? పాపము చేసినవారి 

మీదనే గదా? వారి శవములు అరణయ్ములో రాలిపోయెను. 

హెబీర్యులకు 3:18 => తన విశార్ంతిలో పర్వేశింపరని యెవరినిగూరిచ్ పర్మాణము చేసెను? 

అవిధేయులైనవారినిగూరిచ్యే గదా 

హెబీర్యులకు 3:19 => కాగా అవిశావ్సముచేతనే వారు పర్వేశింపలేకపోయిరని గర్హించుచునాన్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:31 => ఐగుపుత్లోను అరణయ్ములోను మీకొరకు చేసినటుట్ మీ పక్షముగా 

యుదధ్ముచేయును, మీరు ఈ చోటికి చేరువరకు మీరు వచిచ్న మారగ్మంతటిలోను మనుషుయ్డు తన 

కుమారుని ఎతిత్కొనునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను ఎతిత్కొనివచిచ్న సంగతి మీరెరుగుదురని 

మీతో చెపిప్తిని. 

యెహోషువ 24:7 => వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన మీకును ఐగుపీత్యులకును 

మధయ్ చీకటి కలిప్ంచి సముదర్మును వారిమీదికి రపిప్ంచి వారిని ముంచివేసెను. ఐగుపుత్ దేశములో 

నేను చేసినదానిని మీరు కనున్లార చూచితిరి. అటుతరువాత మీరు బహు దినములు అరణయ్ములో 

నివసించితిరి. 

నెహెమాయ్ 9:21 => నిజముగా అరణయ్ములో ఏమియు తకుక్వ కాకుండ నలువది సంవతస్రములు 

వారిని పోషించితివి. వారి వసత్రములు పాతగిలిపోలేదు, వారి కాళల్కు వాపు రాలేదు. 

యెహెజేక్లు 20:21 => అయినను ఆ జనులు సహా నా మీద తిరుగబడి, తామనుసరించి 

బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న నా కటట్డలను అనుసరింపకయు, నా విధులను గైకొనకయు, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచిరి గనుక, వారు అరణయ్ములో ఉండగానే నేను నా 

రౌదార్గిన్ వారిమీద కుమమ్రించి నా కోపము వారిమీద తీరుచ్కొందునని యనుకొంటిని.  

హోషేయ 11:3 => ఎఫార్యిమును చెయియ్పటుట్కొని వానికి నడక నేరిప్నవాడను నేనే; వారిని 

కౌగలించుకొనినవాడను నేనే; నేనే వారిని సవ్సథ్పరచినవాడనైనను ఆ సంగతి వారికి మనసుస్న పటట్ 

లేదు 
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ఆమోసు 2:10 => మరియు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచి, అమోరీయుల దేశమును 

మీకు సావ్ధీనపరచవలెనని నలువది సంవతస్రములు అరణయ్మందు మిముమ్ను నడిపించితిని గదా. 

మతత్యి 17:17 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరమువారలారా, మీతో నేనెంతకాలము 

ఉందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపెప్ను. 

లూకా 9:41 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరము వారలారా, నేనెంతకాలము మీతో 

కూడ ఉండి మిముమ్ను సహింతును? నీ కుమారుని ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => అయితే సత్నయ్మిచుచ్ తలిల్ తన సొంతబిడడ్లను గారవించునటుల్గా, 

మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై యుంటిమి. 

వచనము 22 

తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి 

కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా 

ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:45 => మన పితరులు తమ పెదద్లచేత దానిని తీసికొనినవారై, దేవుడు 

తమ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్న జనములను వారు సావ్ధీనపరచుకొనన్పుప్డు, యెహోషువతో కూడ ఈ 

దేశములోనికి దానిని తీసికొనివచిచ్రి. అది దావీదు దినములవరకు ఉండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:1 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములోనికి నీ దేవుడైన యెహోవా 

నినున్చేరిచ్ బహు జనములను, అనగా సంఖయ్కును బలమునకును నినున్మించిన హితీత్యులు 

గిరాగ్షీయులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను ఏడు 

జనములను నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్న తరువాత 
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యెహోషువ 24:11 => మీరు యొరాద్ను దాటి యెరికో దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు యెరికోకు 

యజమానులగు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు కనానీయులు హీతీత్యులు గిరాగ్షీయులు హివీవ్యులు 

యెబూసీయులనువారు మీతో యుదధ్ము చేయగా నేను వారిని మీచేతికపప్గించితిని. 

నెహెమాయ్ 9:24 => ఆ సంతతివారు పర్వేశించి ఆ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొనిరి. నీవు 

కనానీయులను ఆ దేశవాసులను జయించి, తమకు మనసుస్వచిచ్నటుల్ చేయుటకు వారి రాజులను ఆ 

దేశజనులను వారిచేతికి అపప్గించితివి. 

కీరత్నలు 78:55 => వారియెదుటనుండి అనయ్జనులను వెళల్గొటెట్ను. కొలనూలుచేత వారి 

సావ్సథ్య్మును వారికి పంచి యిచెచ్ను. ఇశార్యేలు గోతర్ములను వారి గుడారములలో నివసింపజేసెను. 

ఆదికాండము 12:5 => అబార్ము తన భారయ్యయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన 

లోతును, హారానులో తానును వారును ఆరిజ్ంచిన యావదాసిత్ని వారు సంపాదించిన సమసత్మైన 

వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచిచ్రి 

ఆదికాండము 17:8 => నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరదేశివైయునన్ దేశమును, అనగా 

కనానను దేశమంతటిని నితయ్సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్ వారికి దేవుడనై యుందునని అతనితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 135:11 => అమోరీయుల రాజైన ఓగును హతము చేసెను కనాను రాజయ్ములనిన్టిని 

పాడుచేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:53 => ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; 

సంఖాయ్కాండము 26:54 => తకుక్వమందికి తకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. దాని దాని 

జనసంఖయ్నుబటిట్ ఆ యా గోతర్ములకు సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:55 => చీటుల్వేసి ఆ భూమిని పంచిపెటట్వలెను. వారు తమ తమ పితరుల 

గోతర్ముల జనసంఖయ్చొపుప్న సావ్సథ్య్మును పొందవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 26:56 => ఎకుక్వమందికేమి తకుక్వమందికేమి చీటుల్వేసి యెవరి సావ్సథ్య్మును 

వారికి పంచిపెటట్వలెను. 

యెహోషువ 14:1 => ఇశార్యేలీయులు కనాను దేశమున పొందిన సావ్సథ్య్ములు ఇవి. 
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యెహోషువ 18:10 => వారికొరకు యెహోషువ షిలోహులో యెహోవా సనిన్ధిని వంతుచీటుల్ వేసి 

వారి వారి వంతులచొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు దేశమును పంచిపెటెట్ను. 

యెహోషువ 23:4 => చూడుడి, యొరాద్ను మొదలుకొని తూరుప్ దికుక్న మహాసముదర్ము వరకు 

నేను నిరూమ్లము చేసిన సమసత్ జనముల దేశమును, మీ గోతర్ముల సావ్సథ్య్ముమధయ్ మిగిలియునన్ 

యీ జనముల దేశమును మీకు వంతుచీటల్వలన పంచిపెటిట్తిని. 

కీరత్నలు 78:55 => వారియెదుటనుండి అనయ్జనులను వెళల్గొటెట్ను. కొలనూలుచేత వారి 

సావ్సథ్య్మును వారికి పంచి యిచెచ్ను. ఇశార్యేలు గోతర్ములను వారి గుడారములలో నివసింపజేసెను. 

యెహోషువ 18:6 => మీరు ఏడు వంతులుగా దేశ వివరమును వార్సి నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను. 

నేను ఇకక్డ మన దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని మీ నిమితత్ము వంతుచీటుల్ వేసెదను. 

యెహోషువ 18:9 => ఆ మనుషుయ్లు వెళి ల్ దేశసంచారము చేయుచు ఏడు వంతులుగా, 

గార్మములచొపుప్న, దాని వివరమును పుసత్కములో వార్సి షిలోహులోని పాళెములోనునన్ యెహోషువ 

యొదద్కు వచిచ్రి. 

యెషయా 34:17 => అవి రావలెనని ఆయన చీటుల్వేసెను ఆయన కొలనూలు చేతపటుట్కొని వాటికి 

ఆ దేశమును పంచిపెటుట్ను. అవి నితయ్ము దాని ఆకర్మించుకొనును యుగయుగములు దానిలో 

నివసించును.  

యోనా 1:7 => అంతలో ఓడ వారు ఎవనినిబటిట్ ఇంత కీడు మనకు సంభవించినది తెలియుటకై 

మనము చీటుల్ వేతము రండని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొని, చీటుల్ వేయగా చీటి యోనామీదికి వచెచ్ను. 

హబకూక్కు 3:12 => బహు రౌదర్ము కలిగి నీవు భూమిమీద సంచరించుచునాన్వు మహోగుర్డవై 

జనములను అణగదొర్కుక్చునాన్వు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:26 => అంతట వారు వీరినిగూరిచ్ చీటుల్వేయగా మతీత్య పేరట చీటి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పదునొకండుమంది అపొసత్లులతో కూడ లెకిక్ంపబడెను. 

వచనము 23 
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అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగాద్నము చొపుప్న ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును 

పుటిట్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:16 => ఆ కాలమున యెహోవా వారికొరకు నాయ్యాధిపతులను పుటిట్ంచెను. 

వీరు దోచుకొనువారి చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచిరి. అయితే వారు ఇంక నాయ్యాధిపతుల 

మాట వినక 

నాయ్యాధిపతులు 3:10 => యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఇశార్యేలీయులకు 

నాయ్యాధిపతియై యుదధ్మునకు బయలుదేరగా యెహోవా అరామన్హరాయిము రాజైన 

కూషనిర్షాతాయిమును అతనిచేతి కపప్గించెను, ఆతడు కూషనిర్షాతాయిమును జయించెను. 

రూతు 1:1 => నాయ్యాధిపతులు ఏలిన దినములయందు దేశములో కరవు కలుగగా యూదా 

బేతెల్హేమునుండి ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్ను తన యిదద్రు కుమారులను వెంట బెటుట్కొని 

మోయాబు దేశమున కాపురముండుటకు వెళెళ్ను. 

1 సమూయేలు 12:11 => యెహోవా యెరుబబ్యలును బెదానును యెఫాత్ను సమూయేలును పంపి, 

నలుదిశల మీ శతుర్వుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించినందున మీరు నిరభ్యముగా కాపురము 

చేయుచునాన్రు. 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 

2 రాజులు 23:22 => ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము నడిపించిన నాయ్యాధిపతులునన్ 

దినములనుండి ఇశార్యేలు రాజుల యొకక్యు యూదా రాజులయొకక్యు దినములనిన్టి వరకు 

ఎనన్డును జరుగనంత గొపప్గా ఆ సమయమందు పసాక్ పండుగ ఆచరింపబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => నేను ఇశార్యేలీయులందరి మధయ్ను సంచరించిన కాలమంతయు 

మీరు నాకొరకు దేవదారు మార్నులతో ఆలయము కటట్కుంటిరేమి యని, నా జనమును 

మేపవలసినదని నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతులలో ఎవరితోనైనను నేనొక 

మాటయైన పలికియుంటినా? 
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1 సమూయేలు 3:20 => కాబటిట్ సమూయేలు యెహోవాకు పర్వకత్గా సిథ్రపడెనని దాను మొదలుకొని 

బెయేరె ష్బా వరకు ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొనిరి 

1 సమూయేలు 7:15 => సమూయేలు తాను బర్దికిన దినములనిన్యు ఇశార్యేలీయులకు 

నాయ్యాధిపతిగా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:24 => మరియు సమూయేలు మొదలుకొని యెందరు పర్వకత్లు 

పర్వచించిరో వారందరు ఈ దినమునుగూరిచ్ పర్కటించిరి. 

హెబీర్యులకు 4:7 => నేడు మీరాయన మాట వినినయెడల మీ హృదయములను 

కఠినపరచుకొనకుడని వెనుక చెపప్బడిన పర్కారము, ఇంత కాలమైన తరువాత దావీదు గర్ంథములో 

నేడని యొక దినమును నిరణ్యించుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:32 => ఇకను ఏమి చెపుప్దును? గిదోయ్ను, బారాకు, సమోస్ను, యెఫాత్, దావీదు, 

సమూయేలను వారినిగూరిచ్యు, పర్వకత్లనుగూరిచ్యు వివరించుటకు సమయము చాలదు. 

వచనము 24 

ఆయన రాకముందు యోహాను ఇశార్యేలు పర్జలకందరికి మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము 

పర్కటించెను. 

1 సమూయేలు 8:5 => చితత్గించుము, నీవు వృదుధ్డవు, నీ కుమారులు నీ పర్వరత్నవంటి పర్వరత్న 

గలవారు కారు గనుక, సకలజనుల మరాయ్దచొపుప్న మాకు ఒక రాజును నియమింపుము, అతడు 

మాకు నాయ్యము తీరుచ్నని అతనితో అనిరి. 

1 సమూయేలు 8:6 => మాకు నాయ్యము తీరుచ్టకై రాజును నియమింపుమని వారు అనిన మాట 

సమూయేలు దృషిట్కి పర్తికూలముగా ఉండెను గనుక సమూయేలు యెహోవాను పార్రథ్నచేసెను. 

1 సమూయేలు 8:7 => అందుకు యెహోవా సమూయేలునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా జనులు నీతో 

చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము జరిగింపుము; వారు నినున్ విసరిజ్ంపలేదు గాని తముమ్ను ఏలకుండ 

ననేన్ విసరిజ్ంచియునాన్రు. 
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1 సమూయేలు 8:8 => వారు ననున్ విసరిజ్ంచి, యితర దేవతలను పూజించి, నేను ఐగుపుత్లోనుండి 

వారిని రపిప్ంచిన నాటినుండి నేటివరకు తాము చేయుచువచిచ్న కారయ్ములనిన్టి పర్కారముగా వారు 

నీయెడలను జరిగించుచునాన్రు; వారు చెపిప్న మాటలను అంగీకరించుము. 

1 సమూయేలు 8:9 => అయితే వారిని ఏలబోవు రాజు ఎటిట్వాడగునో నీవే సాకిష్వై వారికి దృఢముగా 

తెలియజేయుము.  

1 సమూయేలు 8:10 => సమూయేలు తనను, రాజును అడిగిన జనులకు యెహోవా మాటలనిన్ 

వినిపించి 

1 సమూయేలు 8:11 => ఈలాగున చెపెప్ను మిముమ్ను ఏలబోవు రాజు ఎటిట్వాడగుననగా, అతడు 

మీ కుమారులను పటుట్కొని, తన రథములను తోలుటకును తన గుఱఱ్ములను కాపాడుటకును వారిని 

ఉంచుకొనును, కొందరు అతని రథముల ముందర పరగెతుత్దురు. 

1 సమూయేలు 8:12 => మరియు అతడు వారిని తన సైనయ్ములో సహసార్ధిపతులుగాను 

పంచదశాధిపతులుగాను నియమించును; తన భూములను దునున్టకును వాటి పంటను 

కోయుటకును తన యుదాధ్యుధములను తన రథముల సామానులను చేయుటకును వారిని 

ఏరప్రచుకొనును. 

1 సమూయేలు 8:13 => మీ కుమారెత్లను భక్షయ్కారిణులుగాను బోనకతెత్లుగాను రొటెట్లు 

కాలుచ్వారినిగాను పెటుట్కొనును. 

1 సమూయేలు 8:14 => మీ పొలములలోను మీ దార్క్ష తోటలలోను ఒలీవ తోటలలోను 

శేర్షఠ్మైనవాటిని తీసికొని తన సేవకులకిచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 8:15 => మీ ధానయ్ములోను దార్క్ష పండల్లోను పదియవ భాగము తీసి తన పరివార 

జనమునకును సేవకులకును ఇచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 8:16 => మీ దాసులను మీ పనికతెత్లను మీ పశువులలోను గారద్భములలోను 

శేర్షఠ్మైన వాటిని1 పటుట్కొని తన పనికొరకు ఉంచుకొనును. 

1 సమూయేలు 8:17 => మీ మందలో పదియవభాగము పటుట్కొనును, మీమటుట్కు మీరు అతనికి 

దాసులవుదురు. 
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1 సమూయేలు 8:18 => ఆ దినమున మీరు కోరుకొనిన రాజునుబటిట్ మీరు మొఱఱ్పెటిట్నను 

యెహోవా మీ మొఱఱ్వినక పోవును అనెను. 

1 సమూయేలు 8:19 => అయినను జనులు సమూయేలు యొకక్ మాట చెవిని బెటట్నొలల్క ఆలాగున 

కాదు, 

1 సమూయేలు 8:20 => జనములు చేయురీతిని మేమును చేయునటుల్ మాకు రాజు కావలెను, మా 

రాజు మాకు నాయ్యము తీరుచ్ను, మా ముందర పోవుచు అతడే మా యుదధ్ములను జరిగించుననిరి. 

1 సమూయేలు 8:21 => సమూయేలు జనులయొకక్ మాటలనిన్టిని విని యెహోవా సనిన్ ధిని వాటిని 

వివరించెను 

1 సమూయేలు 8:22 => గనుక యెహోవా నీవు వారి మాటలు విని వారికి ఒక రాజును 

నియమించుమని సమూయేలునకు సెలవియయ్గా సమూయేలు మీరందరు మీ మీ గార్మములకు 

పొండని ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 12:12 => అయితే అమోమ్నీయుల రాజైన నాహాషు మీ మీదికి వచుచ్ట మీరు 

చూడగానే, మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు రాజైయునన్ను ఆయన కాదు, ఒక రాజు మిముమ్ను 

ఏలవలెనని మీరు నాతో చెపిప్తిరి. 

1 సమూయేలు 12:13 => కాబటిట్ మీరు కోరి యేరప్రచుకొనిన రాజు ఇతడే. యెహోవా ఇతనిని 

మీమీద రాజుగా నిరణ్యించియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 12:14 => మీరు యెహోవా యందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన మాటను విని 

ఆయనను సేవించి ఆయన ఆజఞ్ను భంగము చేయక మీరును మిముమ్ను ఏలు రాజును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను అనుసరించినయెడల మీకు కేష్మము కలుగును. 

1 సమూయేలు 12:15 => అయితే యెహోవా మాట వినక ఆయన ఆజఞ్ను భంగము చేసినయెడల 

యెహోవా హసత్ము మీ పితరులకు విరోధముగా నుండినటుల్ మీకును విరోధముగా నుండును. 

1 సమూయేలు 12:16 => మీరు నిలిచి చూచుచుండగా యెహోవా జరిగించు ఈ గొపప్ కారయ్మును 

కనిపెటుట్డి. 
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1 సమూయేలు 12:17 => గోధుమ కోతకాలము ఇదే గదా? మీరు రాజును నిరణ్యింపుమని 

అడిగినందుచేత యెహోవా దృషిట్కి మీరు చేసిన కీడు గొపప్దని మీరు గర్హించి తెలిసికొనుటకై 

యెహోవా ఉరుములను వరష్మును పంపునటుల్గా నేను ఆయనను వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 12:18 => సమూయేలు యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు యెహోవా ఆ దినమున 

ఉరుములను వరష్మును పంపగా జనులందరు యెహోవాకును సమూయేలునకును బహుగా భయపడి 

1 సమూయేలు 12:19 => సమూయేలుతో ఇటల్నిరి రాజును నియమించుమని మేము అడుగుటచేత 

మా పాపములనిన్టిని మించిన కీడు మేము చేసితివిు. కాబటిట్ మేము మరణము కాకుండ నీ 

దాసులమైన మా కొరకు నీ దేవుడైన యెహోవాను పార్రిథ్ంచుము. 

1 సమూయేలు 10:1 => అపుప్డు సమూయేలు తైలపు బుడిడ్ పటుట్కొని సౌలు తలమీద తైలముపోసి 

అతని ముదుద్పెటుట్కొని యెహోవా నినున్ అభిషేకించి తన సావ్సథ్య్ముమీద అధిపతిగా 

నియమించియునాన్డు అని చెపిప్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 సమూయేలు 10:21 => బెనాయ్మీను గోతర్మును వారి యింటి కూటముల పర్కారము అతడు 

సమకూరచ్గా మథీర్ యింటి కూటము ఏరప్డెను. తరువాత కీషు కుమారుడైన సౌలు ఏరప్డెను. అయితే 

జనులు అతని వెదకినపుప్డు అతడు కనబడలేదు. 

1 సమూయేలు 10:22 => కావున వారు ఇకక్డికి ఇంకొక మనుషుయ్డు రావలసియునన్దా అని 

యెహోవా యొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా ఇదిగో అతడు సామానులో దాగియునాన్డని 

సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 10:23 => వారు పరుగెతిత్పోయి అకక్డనుండి అతని తోడుకొనివచిచ్రి; అతడు 

జనసమూహములో నిలిచినపుప్డు భుజములు మొదలుకొని పైకి ఇతరులకంటె ఎతుత్గలవాడుగా 

కనబడెను. 

1 సమూయేలు 10:24 => అపుప్డు సమూయేలు జనులందరిలో యెహోవా ఏరప్రచినవానిని మీరు 

చూచితిరా? జనులందరిలో అతనివంటి వాడొకడును లేడని చెపప్గా, జనులందరు బొబబ్లు పెటుట్చు 

రాజు చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలు వేసిరి. 
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1 సమూయేలు 10:25 => తరువాత సమూయేలు రాజయ్పాలన పదధ్తిని జనులకు వినిపించి, ఒక 

గర్ంథమందు వార్సి యెహోవా సనిన్ధిని దానినుంచెను. అంతట సమూయేలు జనులందరిని వారి వారి 

ఇండల్కు పంపివేసెను. 

1 సమూయేలు 10:26 => సౌలును గిబియాలోని తన ఇంటికి వెళి ల్పోయెను. దేవునిచేత హృదయ 

పేర్రేపణ నొందిన శూరులు అతని వెంటవెళి ల్రి. 

1 సమూయేలు 11:15 => జనులందరు గిలాగ్లునకు వచిచ్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి, యెహోవా సనిన్ధిని సౌలునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. సౌలును 

ఇశార్యేలీయులందరును అకక్డ బహుగా సంతోషించిరి. 

1 సమూయేలు 15:1 => ఒకానొక దినమున సమూయేలు సౌలును పిలిచి యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులగు తన జనులమీద నినున్ రాజుగా అభిషేకించుటకై ననున్ పంపెను; యెహోవా మాట 

వినుము 

1 సమూయేలు 9:1 => అఫియకు పుటిట్న బెకోరతు కుమారుడైన సెరోరుకు జననమైన అబీయేలు 

కుమారుడగు కీషు అను బెనాయ్మీనీయుడొకడుండెను. కీషు భాగయ్వంతుడగు ఒక బెనాయ్మీనీయుడు. 

1 సమూయేలు 9:2 => అతనికి సౌలు అను నొక కుమారుడుండెను. అతడు బహు సౌందరయ్ముగల 

యౌవనుడు, ఇశార్యేలీయులలో అతనిపాటి సుందరుడొకడును లేడు. అతడు భుజములు మొదలుకొని 

పైకి ఇతరులకంటె ఎతుత్ గలవాడు. 

1 సమూయేలు 10:21 => బెనాయ్మీను గోతర్మును వారి యింటి కూటముల పర్కారము అతడు 

సమకూరచ్గా మథీర్ యింటి కూటము ఏరప్డెను. తరువాత కీషు కుమారుడైన సౌలు ఏరప్డెను. అయితే 

జనులు అతని వెదకినపుప్డు అతడు కనబడలేదు. 

1 సమూయేలు 7:15 => సమూయేలు తాను బర్దికిన దినములనిన్యు ఇశార్యేలీయులకు 

నాయ్యాధిపతిగా ఉండెను. 

1 సమూయేలు 9:15 => సౌలు అచచ్టికి రేపు వచుచ్నని యెహోవా సమూయేలునకు తెలియజేసెను. 

1 సమూయేలు 9:17 => సౌలు సమూయేలునకు కనబడగానే యెహోవా ఇతడే నేను నీతో చెపిప్న 

మనిషి ఇదిగో ఇతడే నా జనులను ఏలునని అతనితో సెలవిచెచ్ను. 
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1 సమూయేలు 12:13 => కాబటిట్ మీరు కోరి యేరప్రచుకొనిన రాజు ఇతడే. యెహోవా ఇతనిని 

మీమీద రాజుగా నిరణ్యించియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 16:1 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 

2 సమూయేలు 21:6 => యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన సౌలు గిబియా పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని 

మేము వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు నేను వారిని అపప్గించెదననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 8:33 => నేరు కీషును కనెను, కీషు సౌలును కనెను, సౌలు యోనాతానును 

మలీక్షూవను అబీనాదాబును ఎషబ్యలును కనెను. 

దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

వచనము 25 

యోహాను తన పనిని నెరవేరుచ్చుండగా నేనెవడనని మీరు తలంచుచునాన్రు? నేను ఆయనను కాను; 

ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచుచ్చునాన్డు, ఆయన కాళల్ చెపుప్లు విపుప్టకైనను నేను పాతుర్డను కానని 

చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 12:25 => మీరు కీడుచేయు వారైతే తపప్కుండ మీరును మీ రాజును 

నాశనమగుదురు. 

1 సమూయేలు 13:13 => అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను 

గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును ఇశార్యేలీయులమీద సదాకాలము 

సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను; అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. 
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1 సమూయేలు 15:11 => సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను గైకొనకపోయెను 

గనుక అతనిని రాజుగా నిరణ్యించినందుకు నేను పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. అందుకు సమూయేలు 

కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండెను. 

1 సమూయేలు 15:23 => తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెపుప్టయను పాపముతో సమానము; 

మూరఖ్తను అగపరచుట మాయావిగర్హము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా 

ఆజఞ్ను నీవు విసరిజ్ంతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నినున్ విసరిజ్ంచెననగా 

1 సమూయేలు 15:26 => అందుకు సమూయేలు నీతోకూడ నేను తిరిగిరాను; నీవు యెహోవా 

ఆజఞ్ను విసరిజ్ంచితివి గనుక ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ యెహోవా నినున్ విసరిజ్ంచెనని 

చెపిప్ 

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 16:1 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 

1 సమూయేలు 28:16 => అందుకు సమూయేలు యెహోవా నినున్ ఎడబాసి నీకు పగవాడు కాగా 

ననున్ అడుగుటవలన పర్యోజనమేమి? 

1 సమూయేలు 31:6 => ఈలాగున సౌలును అతని ముగుగ్రు కుమారులును అతని ఆయుధములను 

మోయువాడును అతని వారందరును ఒక దినముననే మరణమైరి. 

2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => ఈ పర్కారము యెహోవా ఆజఞ్ గైకొనక ఆయన దృషిట్ యెదుట 

దోర్హము చేసినందుకును , యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక క రణ్పిశాచములయొదద్ 

విచారణచేయుదానిని వెదకినందుకును సౌలు హతమాయెను. 

హోషేయ 13:10 => నీ పటట్ణములలో దేనియందును నీకు సహాయము చేయకుండ నీ రాజు 

ఏమాయెను? రాజును అధిపతులను నామీద నియమించుమని నీవు మనవి చేసికొంటివిగదా; నీ 

అధిపతులు ఏమైరి? 

హోషేయ 13:11 => కాగా కోపము తెచుచ్కొని నీకు రాజును నియమించితిని; కోర్ధము కలిగి అతని 

కొటిట్వేయుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 16:1 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 

1 సమూయేలు 16:13 => సమూయేలు తైలపు కొముమ్ను తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి 

అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి బలముగా వచెచ్ను. తరువాత 

సమూయేలు లేచి రామాకు వెళి ల్పోయెను. 

2 సమూయేలు 2:4 => అంతట యూదావారు అకక్డికి వచిచ్ యూదావారిమీద రాజుగా దావీదునకు 

పటాట్భిషేకము చేసిరి.  

2 సమూయేలు 5:3 => మరియు ఇశార్యేలువారి పెదద్లందరు హెబోర్నులో రాజునొదద్కు రాగా 

రాజైన దావీదు హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధన చేసెను గనుక ఇశార్యేలువారిమీద 

రాజగుటకై వారు దావీదునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 సమూయేలు 5:4 => దావీదు ముపప్ది యేండల్వాడై యేలనారంభించి నలువది సంవతస్రములు 

పరిపాలన చేసెను. 
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2 సమూయేలు 5:5 => హెబోర్నులో అతడు యూదా వారందరిమీద ఏడు సంవతస్రములు ఆరు 

మాసములు, యెరూషలేములో ఇశార్యేలు యూదాల వారందరిమీద ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు 

పరిపాలన చేసెను. 

2 సమూయేలు 7:8 => కాబటిట్ నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈలాగు చెపుప్ము 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్ల కాపులోనునన్ నినున్ 

గొఱఱ్లదొడిడ్లోనుండి తీసి ఇశార్యేలీయులను నా జనులమీద అధిపతిగా నియమించితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:4 => ఇశార్యేలీయులమీద నితయ్ము రాజునైయుండుటకు 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నా తండిర్ యింటివారందరిలోను ననున్ కోరుకొనెను, ఆయన 

యూదాగోతర్మును, యూదాగోతర్పువారిలో పర్ధానమైనదిగా నా తండిర్ యింటిని నా తండిర్ యింటిలో 

ననున్ను ఏరప్రచుకొని నాయందు ఆయన దయచూపి ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

నియమించియునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

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 89:20 => నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా పరిశుదధ్తైలముతో అతని 

నభిషేకించియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:21 => నా చెయియ్ యెడతెగక అతనికి తోడైయుండును నా బాహుబలము అతని 

బలపరచును. 

కీరత్నలు 89:22 => ఏ శతుర్వును అతనిమీద జయమునొందడు దోషకారులు అతని బాధపరచరు. 

కీరత్నలు 89:23 => అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొటెట్దను. అతనిమీద 

పగపటుట్వారిని మొతెత్దను.  

కీరత్నలు 89:24 => నా విశావ్సయ్తయు నా కృపయు అతనికి తోడైయుండును. నా నామమునుబటిట్ 

అతని కొముమ్ హెచిచ్ంపబడును. 

కీరత్నలు 89:25 => నేను సముదర్ముమీద అతని చేతిని నదులమీద అతని కుడిచేతిని ఉంచెదను. 

కీరత్నలు 89:26 => నీవు నా తండిర్వి నా దేవుడవు నా రక్షణ దురగ్ము అని అతడు నాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 89:27 => కావున నేను అతని నా జేయ్షఠ్కుమారునిగా చేయుదును భూరాజులలో 

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

కీరత్నలు 89:28 => నా కృప నితయ్ము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో 

సిథ్రముగానుండును. 

కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

కీరత్నలు 89:31 => వారు నా కటట్డలను అపవితర్పరచి నా ఆజఞ్లను గైకొననియెడల 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబదిధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 
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కీరత్నలు 89:34 => నా నిబంధనను నేను రదుద్పరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళి ల్న మాటను 

మారచ్ను. 

కీరత్నలు 89:35 => అతని సంతానము శాశవ్తముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము 

సూరుయ్డునన్ంతకాలము నా సనిన్ధిని ఉండుననియు  

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

కీరత్నలు 89:37 => నా పరిశుదధ్త తోడని నేను పర్మాణము చేసితిని దావీదుతో నేను అబదధ్మాడను. 

యిరిమ్యా 33:21 => నా సేవకుడైన దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండి రాజయ్పరిపాలనచేయు 

కుమారుడు అతనికి ఉండక మానడని అతనితో నేను చేసిన నిబంధన వయ్రథ్మగును; మరియు నా 

పరిచారకులైన లేవీయులగు యాజకులతోను నేను చేసిన నా నిబంధన వయ్రథ్మగును. 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 

యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

యెహెజేక్లు 37:24 => నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకక్డే 

యుండును, వారు నా విధులను అనుసరింతురు, నా కటట్డలను గైకొని ఆచరింతురు. 

యెహెజేక్లు 37:25 => మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న 

దేశములో వారు నివసింతురు, వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా 

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:8 => మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు 

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:5 => విశావ్సమునుబటిట్ హనోకు మరణము చూడకుండునటుల్ కొనిపోబడెను; 

అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇషుట్డైయుండెనని సాక్షయ్ము పొందెను; కాగా దేవుడతని 

కొనిపోయెను గనుక అతడు కనబడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46 => అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబు యొకక్ దేవుని నివాససథ్లము 

కటట్గోరెను.  

1 సమూయేలు 13:14 => యెహోవా తన చితాత్నుసారమైన మనసుస్ గల యొకని 

కనుగొనియునాన్డు. నీకు ఆజాఞ్పించినదాని నీవు గైకొనకపోతివి గనుక యెహోవా తన జనులమీద 

అతనిని అధిపతినిగా నియమించును. 

1 రాజులు 15:3 => అతడు తన తండిర్ పూరవ్ము అనుసరించిన పాపమారగ్ములనిన్టిలో నడిచెను; 

తన పితరుడైన దావీదు హృదయము తన దేవుడైన యెహోవా యెడల యథారథ్ముగా ఉనన్టుల్ అతని 

హృదయము యథారథ్ముగా ఉండలేదు. 

1 రాజులు 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 6:21 => నీ తండిర్ని అతని సంతతిని విసరిజ్ంచి ఇశార్యేలీయులను తన జనులమీద 

ననున్ అధిపతిగా నిరణ్యించుటకై ననున్ యేరప్రచుకొనిన యెహోవా సనిన్ధిని నేనాలాగు చేసితిని; 

యెహోవా సనిన్ధిని నేను ఆట ఆడితిని. 
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1 రాజులు 3:14 => మరియు నీ తండిర్యైన దావీదు నా మారగ్ములలో నడచి నా కటట్డలను నేను 

నియమించిన ధరమ్మంతటిని గైకొనినటుల్ నీవు నడచి వాటిని గైకొనినయెడల నినున్ 

దీరాఘ్యుషమ్ంతునిగా చేసెదను అనెను. 

1 రాజులు 14:8 => దావీదు సంతతివారి యొదద్నుండి రాజయ్మును తీసి నీకిచిచ్యుండినను, నా 

ఆజఞ్లను గైకొని మనఃపూరిత్గా ననున్ అనుసరించి నా దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దాని మాతర్మే చేసిన 

నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుట్ నీవు చేయక 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:12 => బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:13 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల 

పర్కారముగాను ఆయన తీరిచ్న తీరుప్ల పర్కారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగర్తత్పడినయెడల 

నీవు వృదిధ్పొందుదువు; ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము. 

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. 

నెహెమాయ్ 9:8 => అతడు నమమ్కమైన మనసుస్గల వాడని యెరిగి, కనానీయులు హితీత్యులు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు యెబూసీయులు గిరాగ్షీయులు అనువారి దేశమును అతని 

సంతతివారికిచుచ్నటుల్ ఆతనితో నిబంధన చేసినవాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 
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దానియేలు 2:21 => ఆయన కాలములను సమయములను మారుచ్వాడై యుండి, రాజులను 

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

లూకా 3:32 => దావీదు యెషష్యికి, యెషష్యి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు శలామ్నుకు, 

శలామ్ను నయసోస్నుకు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

రోమీయులకు 2:27 => మరియు సవ్భావమునుబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రమును 

నెరవేరిచ్నయెడల అక్షరమును సునన్తియు గలవాడవై ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించు నీకు తీరుప్ 

తీరచ్డా? 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 
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హెబీర్యులకు 11:32 => ఇకను ఏమి చెపుప్దును? గిదోయ్ను, బారాకు, సమోస్ను, యెఫాత్, దావీదు, 

సమూయేలను వారినిగూరిచ్యు, పర్వకత్లనుగూరిచ్యు వివరించుటకు సమయము చాలదు. 

వచనము 26 

సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము 

మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

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 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

కీరత్నలు 89:35 => అతని సంతానము శాశవ్తముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము 

సూరుయ్డునన్ంతకాలము నా సనిన్ధిని ఉండుననియు  

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

కీరత్నలు 89:37 => నా పరిశుదధ్త తోడని నేను పర్మాణము చేసితిని దావీదుతో నేను అబదధ్మాడను. 

కీరత్నలు 132:11 => నీ గరభ్ఫలమును నీ రాజయ్ముమీద నేను నియమింతును. నీ కుమారులు నా 

నిబంధనను గైకొనినయెడల నేను వారికి బోధించు నా శాసనమును వారు అనుసరించినయెడల వారి 

కుమారులుకూడ నీ సింహాసనముమీద నితయ్ము కూరుచ్ందురని  

యెషయా 7:13 => అతడు ఈలాగు చెపెప్ను, దావీదు వంశసుథ్లారా, వినుడి; మనుషుయ్లను 

విసికించుట చాలదనుకొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా? 

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 
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యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 33:15 => ఆ దినములలో ఆ కాలమందే నేను దావీదునకు నీతిచిగురును 

మొలిపించెదను; అతడు భూమిమీద నీతి నాయ్యములను అనుసరించి జరిగించును. 

యిరిమ్యా 33:16 => ఆ దినములలో యూదావారు రకిష్ంపబడుదురు. యెరూషలేము నివాసులు 

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 

యిరిమ్యా 33:17 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలువారి సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడొకడు దావీదునకుండక మానడు. 

ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 
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లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:34 => దావీదు పరలోకమునకు ఎకిక్పోలేదు; అయితే అతడిటల్నెను నేను 

నీ శతుర్వులను నీ పాదములకిర్ంద పాదపీఠ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:35 => ముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని 

పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

యెషయా 43:11 => నేను నేనే యెహోవాను, నేను తపప్ వేరొక రక్ష కుడు లేడు. 

యెషయా 45:21 => మీ పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియజేయుడి జనులు కూడుకొని 

ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును తెలియజేసినవాడెవడు? 

చాలకాలము కిర్ందట దాని పర్కటించినవాడెవడు? యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు 

లేడు. నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు  

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 
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లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

యోహాను 4:42 => మామటుట్కు మేము విని, యీయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలిసికొని 

నముమ్చునాన్మనిరి. 

రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 
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తీతుకు 3:4 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్ దయయు, మానవులయెడల ఆయనకునన్ పేర్మయు 

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడడ్దగును. 

2 పేతురు 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. 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 4:14 => మరియు తండిర్ తన కుమారుని లోకరక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపియుండుట 

మేము చూచి, సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము. 

యూదా 1:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా, మహిమయు మహాతమ్య్మును ఆధిపతయ్మును 

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  
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కీరత్నలు 69:6 => పర్భువా, సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్కొనువారికి 

నావలన సిగుగ్ కలుగనియయ్కుము ఇశార్యేలు దేవా, నినున్ వెదకువారిని నావలన అవమానము 

నొందనియయ్కుము.  

యెషయా 45:15 => ఇశార్యేలు దేవా, రక్షకా, నిశచ్యముగా నీవు నినున్ మరుగుపరచుకొను 

దేవుడవైయునాన్వు. 

మతత్యి 1:6 => యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు 

దావీదు సొలొమోనును కనెను. 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

లూకా 3:32 => దావీదు యెషష్యికి, యెషష్యి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు శలామ్నుకు, 

శలామ్ను నయసోస్నుకు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:4 => అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక వచుచ్వానియందు, అనగా 

యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని 

చెపెప్ను. 

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 2:8 => నా సువారత్ పర్కారము, దావీదు సంతానములో పుటిట్ మృతులలో నుండి లేచిన 

యేసుకీర్సుత్ను జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

వచనము 27 

యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున 

చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను 

నెరవేరిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37 => యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ 

మొదలుకొని యూదయ యందంతట పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:3 => అపుప్డతడు ఆలాగైతే మీరు దేనినిబటిట్ బాపిత్సమ్ము పొందితిరని 

అడుగగా వారు యోహాను బాపిత్సమ్మును బటిట్యే అని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:4 => అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక వచుచ్వానియందు, అనగా 

యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

మతత్యి 3:4 => ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును, మొలచుటుట్ తోలుదటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు; మిడతలును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము. 

మతత్యి 3:5 => ఆ సమయమున యెరూషలేము వారును యూదయ వారందరును యొరాద్ను 

నదీపార్ంతముల వారందరును, అతనియొదద్కు వచిచ్, 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 
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మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మారుక్ 1:2 => ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను; అతడు నీ మారగ్ము 

సిదధ్పరచును. 

మారుక్ 1:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి, ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయుచునన్ ఒకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయాచేత వార్యబడినటుట్ 

మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

మారుక్ 1:5 => అంతట యూదయ దేశసుథ్లందరును, యెరూషలేము వారందరును, బయలుదేరి 

అతనియొదద్కు వచిచ్, తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి 

మారుక్ 1:6 => యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును మొలచుటుట్ తోలు దటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు, అడవితేనెను మిడుతలను తినువాడు. 

మారుక్ 1:7 => మరియు అతడు నాకంటె శకిత్మంతుడొకడు నావెనుక వచుచ్చునాన్డు; నేను వంగి 

ఆయన చెపుప్లవారును విపుప్టకు పాతుర్డను కాను; 

మారుక్ 1:8 => నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని గాని ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లో మీకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ పర్కటించుచుండెను. 
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లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  

లూకా 3:2 => అనన్యు, కయపయు పర్ధాన యాజకులుగాను, ఉనన్కాలమున అరణయ్ములోనునన్ 

జెకరాయ్ కుమారుడైన యోహాను నొదద్కు దేవుని వాకయ్ము వచెచ్ను. 

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

లూకా 3:4 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడి  

లూకా 3:5 => పర్తి పలల్ము పూడచ్బడును పర్తి కొండయు మెటట్యు పలల్ము చేయబడును వంకర 

మారగ్ములు తినన్నివగును కరకు మారగ్ములు నునన్నివగును  

లూకా 3:6 => సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణయ్ములో కేకలు వేయుచునన్ యొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా వాకయ్ముల గర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ ఇది జరిగెను. 

లూకా 3:7 => అతడు తనచేత బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్న జనసమూహములను చూచి 

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్న వాడెవడు? 

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 3:10 => అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:12 => సుంకరులును బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్ బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని 

నడుగగా 

లూకా 3:13 => అతడు మీకు నిరణ్యింపబడిన దానికంటె ఎకుక్వ తీసికొనవదద్ని వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:15 => పర్జలు కనిపెటుట్చు, ఇతడు కీర్సత్యి యుండునేమో అని అందరును 

యోహానునుగూరిచ్ తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనుచుండగా 

లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

లూకా 3:17 => ఆయన చేట ఆయన చేతిలో నునన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము 

చేసి, తన కొటుట్లో గోధుమలు పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ కాలిచ్వేయునని అందరితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:18 => ఇదియు గాక అతడింకను, చాల సంగతులు చెపిప్ పర్జలను హెచచ్రించుచు వారికి 

సువారత్ పర్కటించుచుండెను. 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

యోహాను 1:6 => దేవునియొదద్నుండి పంపబడిన యొక మనుషుయ్డు ఉండెను; అతని పేరు 

యోహాను. 

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. 
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యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

యోహాను 3:25 => శుదీధ్కరణాచారమునుగూరిచ్ యోహాను శిషుయ్లకు ఒక యూదునితో వివాదము 

పుటెట్ను. 

యోహాను 3:26 => గనుక వారు యోహాను నొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, యెవడు యొరాద్నుకు అవతల 

నీతో కూడ ఉండెనో, నీవెవనిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్తివో, యిదిగో, ఆయన బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్డు; 

అందరు ఆయనయొదద్కు వచుచ్చునాన్రని అతనితో చెపిప్రి. 

యో హా ను 3 : 2 7 = > అం దు కు యో హా ను ఇ టల్ నె ను త న కు ప ర లో క ము నుం డి 

అనుగర్హింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొందనేరడు. 

యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 

యోహాను 3:29 => పెండిల్కుమారెత్ గలవాడు పెండిల్ కుమారుడు; అయితే నిలువబడి పెండిల్ 

కుమారుని సవ్రము వినెడి సేన్హితుడు ఆ పెండిల్ కుమారుని సవ్రము విని మికిక్లి సంతోషించును; ఈ 

నా సంతోషము పరిపూరణ్మైయునన్ది. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

యోహాను 3:31 => పైనుండి వచుచ్వాడు అందరికి పైనునన్వాడు; భూమినుండి వచుచ్వాడు 

భూసంబంధియై భూసంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడును; పరలోకమునుండి వచుచ్వాడు 

అందరికి పైగానుండి 
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యోహాను 3:32 => తాను కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సాక్షయ్మిచుచ్ను; ఆయన 

సాక్షయ్ము ఎవడును అంగీకరింపడు. 

యోహాను 3:33 => ఆయన సాక్షయ్ము అంగీకరించినవాడు దేవుడు సతయ్వంతుడను మాటకు 

ముదర్వేసియునాన్డు.  

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 5:33 => మీరు యోహాను నొదద్కు (కొందరిని) పంపితిరి; అతడు సతయ్మునకు 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యోహాను 5:34 => నేను మనుషుయ్లవలన సాక్షయ్మంగీకరింపను గాని మీరు రకిష్ంపబడవలెనని యీ 

మాటలు చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:35 => అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి 

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

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 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

వచనము 28 

ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని 

వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

మారుక్ 6:16 => అయితే హేరోదు విని నేను తల గొటిట్ంచిన యోహానే; అతడు మృతులలోనుండి 

లేచియునాన్డని చెపెప్ను. 
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మారుక్ 6:17 => హేరోదు తన సహోదరుడగు ఫిలిపుప్ భారయ్యైన హేరోదియను 

పెండిల్చేసికొనినందున యోహాను నీ సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనుట నీకు నాయ్యము కాదని 

హేరోదుతో చెపెప్ను గనుక 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

మారుక్ 6:19 => హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత 

గాకపోయెను.  

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

మారుక్ 6:22 => అపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ లోపలికి వచిచ్ నాటయ్మాడి హేరోదును అతనితో 

కూడ పంకిత్ని కూరుచ్నన్వారిని సంతోషపరచెను గనుక రాజు నీకిషట్మైనది ఏదైనను ననన్డుగుము, నేను 

నీకిచెచ్దనని ఆ చినన్దానితో చెపెప్ను 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళి ల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

మారుక్ 6:25 => వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో 

పెటిట్ యిపుప్డే నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

మారుక్ 6:27 => వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు 

వెళి ల్ చెరసాలలో అతని తల గొటిట్ 

Page  of 1911 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

మారుక్ 6:28 => పళె ల్ములో అతని తల పెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దాని కిచెచ్ను, ఆ చినన్ది తన తలిల్కిచెచ్ను. 

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

యోహాను 19:28 => అటుతరువాత సమసత్మును అపప్టికి సమాపత్మైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము 

నెరవేరునటుల్ నేను దపిప్గొనుచునాన్ననెను. 

యోహాను 19:29 => చిరకతో నిండియునన్ యొక పాతర్ అకక్డ పెటిట్యుండెను గనుక వారు ఒక 

సప్ంజీ చిరకతో నింపి, హిసోస్పు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందిచిచ్రి. 

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:4 => అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక వచుచ్వానియందు, అనగా 

యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మారుక్ 1:7 => మరియు అతడు నాకంటె శకిత్మంతుడొకడు నావెనుక వచుచ్చునాన్డు; నేను వంగి 

ఆయన చెపుప్లవారును విపుప్టకు పాతుర్డను కాను; 

లూకా 3:15 => పర్జలు కనిపెటుట్చు, ఇతడు కీర్సత్యి యుండునేమో అని అందరును 

యోహానునుగూరిచ్ తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనుచుండగా 
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లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

యోహాను 1:20 => అతడు ఎరుగననక ఒపుప్కొనెను; కీర్సుత్ను కానని ఒపుప్కొనెను. 

యోహాను 1:21 => కాగా వారు మరి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అతడు కాననెను. 

యోహాను 1:22 => నీవు ఆ పర్వకత్వా అని అడుగగా కానని ఉతత్రమిచెచ్ను. కాబటిట్ వారు నీవెవరవు? 

మముమ్ పంపినవారికి మేము ఉతత్రమియయ్వలెను గనుక నినున్గూరిచ్ నీవేమి చెపుప్కొనుచునాన్వని 

అతని నడిగిరి 

యోహాను 1:23 => అందుకతడు పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్నటుట్ నేను పర్భువు తోర్వ 

సరాళముచేయుడి అని అరణయ్ములో ఎలుగెతిత్ చెపుప్ ఒకని శబద్ము అని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:26 => యోహాను నేను నీళల్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను గాని నా వెనుక 

వచుచ్చునన్వాడు మీ మధయ్ ఉనాన్డు;  

యోహాను 1:27 => మీరాయననెరుగరు, ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకైనను నేను యోగుయ్డను 

కానని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 1:36 => అతడు నడుచుచునన్ యేసువైపు చూచి ఇదిగో దేవుని గొఱఱ్పిలల్ అని చెపెప్ను.  

యో హా ను 3 : 2 7 = > అం దు కు యో హా ను ఇ టల్ నె ను త న కు ప ర లో క ము నుం డి 

అనుగర్హింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొందనేరడు. 

యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 
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యోహాను 3:29 => పెండిల్కుమారెత్ గలవాడు పెండిల్ కుమారుడు; అయితే నిలువబడి పెండిల్ 

కుమారుని సవ్రము వినెడి సేన్హితుడు ఆ పెండిల్ కుమారుని సవ్రము విని మికిక్లి సంతోషించును; ఈ 

నా సంతోషము పరిపూరణ్మైయునన్ది. 

యోహాను 7:18 => తనంతట తానే బోధించువాడు సవ్కీయ మహిమను వెదకును గాని తనున్ 

పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సతయ్వంతుడు, ఆయనయందు ఏ దురీన్తియు లేదు. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  

లూకా 20:5 => వారు మనము పరలోకమునుండి కలిగినదని చెపిప్నయెడల--ఆలాగైతే మీ 

రెందుకతని నమమ్లేదని ఆయన మనలను అడుగును. 

యోహాను 1:19 => నీవెవడవని అడుగుటకు యూదులు యెరూషలేమునుండి యాజకులను 

లేవీయులను యోహానునొదద్కు పంపినపుప్డు అతడిచిచ్న సాక్షయ్మిదే. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37 => యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ 

మొదలుకొని యూదయ యందంతట పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 

వచనము 29 

వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి 

సమాధిలో పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:17 => ఇశార్యేలీయులారా, దేవునికి భయపడువారలారా, వినుడి. 

ఇశార్యేలను ఈ పర్జల దేవుడు మన పితరులను ఏరప్రచుకొని, వారు ఐగుపుత్ దేశమందు పరదేశులై 

యునన్పుప్డు ఆ పర్జలను హెచిచ్ంచి, తన భుజబలముచేత వారినకక్డనుండి తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 20:7 => నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి ఈ దేశపు 

కాపురసుథ్లను తోలివేసి, నీ సేన్హితుడైన అబార్హాముయొకక్ సంతతికి దీనిని శాశవ్తముగానిచిచ్న మా 

దేవుడవు నీవే. 

కీరత్నలు 105:6 => ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను ఆయననోటి తీరుప్లను జాఞ్పకము చేసికొనుడి 

కీరత్నలు 147:19 => ఆయన తన వాకయ్ము యాకోబునకు తెలియజేసెను తన కటట్డలను తన 

నాయ్యవిధులను ఇశార్యేలునకు తెలియజేసెను. 

కీరత్నలు 147:20 => ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన నాయ్యవిధులు 

వారికి తెలియకయే యునన్వి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

యెషయా 41:8 => నా సేవకుడవైన ఇశార్యేలూ, నేనేరప్రచుకొనిన యాకోబూ, నా సేన్హితుడైన 

అబార్హాము సంతానమా,  

యెషయా 48:1 => యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా 

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

యెషయా 51:1 => నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను వెదకుచు నుండువారలారా, నా మాట 

వినుడి మీరు ఏ బండనుండి చెకక్బడితిరో దాని ఆలోచించుడి మీరు ఏ గుంటనుండి తవవ్బడితిరో దాని 

ఆలోచించుడి  

యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 10:6 => ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 
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లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

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 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

యెషయా 46:13 => నా నీతిని దగగ్రకు రపిప్ంచియునాన్ను అది దూరమున లేదు నా రక్షణ 

ఆలసయ్ము చేయలేదు సీయోనులో రక్షణనుండ నియమించుచునాన్ను ఇశార్యేలునకు నా మహిమను 

అనుగర్హించుచునాన్ను.  

లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

లూకా 1:77 => మరియు ఓ శిశువా, నీవు సరోవ్నన్తుని పర్వకత్వనబడుదువు మన దేవుని మహా 

వాతస్లయ్మును బటిట్ వారి పాపములను క్షమించుట వలన  

రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:14 => నీవు దాని ననుసరించుటకు ఆ మాట నీకు బహు సమీపముగా 

నునన్ది; నీ హృదయమున నీ నోట నునన్ది. 

2 రాజులు 4:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని భారయ్ నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

అతడు యెహోవా యందు భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు నా 

యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పటుట్కొనిపోవుటకు వచిచ్యునాన్డని 

ఎలీషాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => ఇదియు గాక ఇశార్యేలువారు తమ సహోదరులైన వీరిలోనుండి 

సతరీలనేమి కుమారులనేమి కుమారెత్లనేమి రెండు లక్షల మందిని చెరతీసికొనిపోయిరి. మరియు 

వారియొదద్నుండి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ తీసికొని దానిని షోమోర్నునకు తెచిచ్రి. 

కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

కీరత్నలు 50:23 => సుత్తియాగము అరిప్ంచువాడు ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు నేను వానికి దేవుని 

రక్షణ కనుపరచునటుల్ వాడు మారగ్ము సిదధ్పరచుకొనెను.  
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కీరత్నలు 67:7 => దేవుడు మముమ్ను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు నిలుపుదురు. 

కీరత్నలు 96:2 => యెహోవామీద పాడుడి, ఆయన నామమును సుత్తించుడి అనుదినము ఆయన 

రక్షణ సువారత్ను పర్కటించుడి. 

కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

లూకా 10:11 => మీరు దాని వీధులలోనికి పోయి మా పాదములకు అంటిన మీ పటట్ణపు 

ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచునాన్ము; అయినను దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్దని 

తెలిసికొనుడని చెపుప్డి. 

లూకా 12:57 => ఏది నాయ్యమో మీ అంతట మీరు విమరిశ్ంపరేల? 

లూకా 13:16 => ఇదిగో పదునెనిమిది ఏండల్నుండి సాతాను బంధించిన అబార్హాము కుమారెత్యైన 

యీమెను విశార్ంతిదినమందు ఈ కటల్నుండి విడిపింపదగదా? అని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

యోహాను 1:11 => ఆయన తన సవ్కీయులయొదద్కు వచెచ్ను; ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను 

అంగీకరింపలేదు. 

యోహాను 8:37 => మీరు అబార్హాము సంతానమని నాకు తెలియును; అయినను మీలో నా 

వాకయ్మునకు చోటులేదు గనుక ననున్ చంప వెదకుచునాన్రు. 

Page  of 1919 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 4:1 => కాబటిట్ శరీరము విషయమై మన మూలపురుషుడగు అబార్హామునకేమి 

దొరికెనని అందుము. 

రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 
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రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

వచనము 30 

అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:17 => సహోదరులారా, మీరును మీ అధికారులును తెలియక చేసితిరని 

నాకు తెలియును. 

లూకా 22:34 => ఆయన పేతురూ, నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపుప్వరకు, నేడు కోడి 

కూయదని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 8:28 => కావున యేసు మీరు మనుషయ్కుమారుని పైకెతిత్నపుప్డు నేనే ఆయనననియు, నా 

అంతట నేనే యేమియు చేయక, తండిర్ నాకు నేరిప్నటుట్ ఈ సంగతులు మాటలాడుచునాన్ననియు 

మీరు గర్హించెదరు. 

యోహాను 15:21 => అయితే వారు ననున్ పంపినవానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమితత్ము 

వీటిననిన్టిని మీకు చేయుదురు. 

యోహాను 16:3 => వారు తండిర్ని ననున్ను తెలిసికొనలేదు గనుక ఈలాగు చేయుదురు. 

రోమీయులకు 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 
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రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 2:8 => అది లోకాధికారులలో ఎవనికిని తెలియదు; అది వారికి 

తెలిసియుండినయెడల మహిమాసవ్రూపియగు పర్భువును సిలువ వేయకపోయియుందురు. 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

మతత్యి 22:29 => అందుకు యేసు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని ఎరుగక మీరు 

పొరబడుచునాన్రు. 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

Page  of 1922 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:14 => అపుప్డు వారు పెరేగ్నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనునన్ 

అంతియొకయకు వచిచ్ విశార్ంతిదినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ కూరుచ్ండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:21 => ఏలయనగా, సమాజమందిరములలో పర్తి విశార్ంతిదినమున 

మోషే లేఖనములు చదువుటవలన మునుపటి తరములనుండి అతని నియమమును పర్కటించువారు 

పర్తి పటట్ణములో ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

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 
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ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

మతత్యి 26:54 => నేను వేడుకొనినయెడల ఈలాగు జరుగవలెనను లేఖనము ఏలాగు నెరవేరునని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:55 => ఆ గడియలోనే యేసు జనసమూహములను చూచి బందిపోటు దొంగమీదికి 

వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను ననున్ పటుట్కొనవచిచ్తిరా? నేను అనుదినము దేవాలయములో 

కూరుచ్ండి బోధించుచునన్పుప్డు మీరు ననున్ పటుట్కొనలేదు. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 

లూకా 24:24 => మాతోకూడ ఉనన్వారిలో కొందరు సమాధియొదద్కు వెళి ల్ ఆ సతరీలు చెపిప్నటుట్ 

కనుగొనిరి గాని, ఆయనను చూడలేదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 19:28 => అటుతరువాత సమసత్మును అపప్టికి సమాపత్మైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము 

నెరవేరునటుల్ నేను దపిప్గొనుచునాన్ననెను. 

యోహాను 19:29 => చిరకతో నిండియునన్ యొక పాతర్ అకక్డ పెటిట్యుండెను గనుక వారు ఒక 

సప్ంజీ చిరకతో నింపి, హిసోస్పు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందిచిచ్రి. 

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

యోహాను 19:36 => అతని యెముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ 

ఇవి జరిగెను. 

యోహాను 19:37 => మరియు తాము పొడిచినవానితటుట్ చూతురు అని మరియొక లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 
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1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

కీరత్నలు 119:139 => నా విరోధులు నీ వాకయ్ములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసకిత్ ననున్ 

భకిష్ంచుచునన్ది. 

యెషయా 10:7 => అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని ఆలోచనకాదు; నాశనము 

చేయవలెననియు చాల జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని ఆలోచన. 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

మతత్యి 11:13 => యోహాను కాలము వరకు పర్వకత్లందరును పర్వచించుచు వచిచ్రి; ధరమ్శాసత్రము 

సహా పర్వచించుచునుండెను. 

మతత్యి 12:7 => మరియు కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని నేను కోరను అను వాకయ్భావము 

మీకు తెలిసియుంటే నిరోద్షులను దోషులని తీరుప్ తీరచ్కపోదురు. 

మతత్యి 12:17 => పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపిప్నది నెరవేరునటుల్ (ఆలాగు జరిగెను) 

అదేమనగా 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 26:66 => మీకేమి తోచుచునన్దని అడిగెను. అందుకు వారు వీడు మరణమునకు 

పాతుర్డనిరి. 

మారుక్ 10:33 => ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసు త్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను 

అనయ్జనుల కపప్గించెదరు. 

మారుక్ 12:7 => అయితే ఆ కాపులు ఇతడు వారసుడు; ఇతని చంపుదము రండి, అపుప్డు 

సావ్సథ్య్ము మనదగునని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

లూకా 4:17 => పర్వకత్యైన యెషయా గర్ంథము ఆయన చేతికియయ్బడెను; ఆయన గర్ంథము 

విపప్గా -- 

లూకా 9:22 => మనుషయ్కుమారుడు బహు శర్మలు పొంది, పెదద్ల చేతను పర్ధానయాజకుల చేతను 

శాసు త్ర్ల చేతను విసరిజ్ంపబడి, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట అగతయ్మని చెపెప్ను. 

లూకా 13:33 => అయినను నేడు రేపు ఎలుల్ండి నా తోర్వను నేను పోవుచుండవలెను; పర్వకత్ 

యెరూషలేమునకు వెలుపల నశింప వలల్పడదు. 

లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

లూకా 22:37 => ఆయన అకర్మకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను  

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 
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యోహాను 19:6 => పర్ధానయాజకులును బంటౌర్తులును ఆయనను చూచి సిలువ వేయుము సిలువ 

వేయుము అని కేకలువేయగా పిలాతు ఆయనయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు గనుక మీరే 

ఆయనను తీసికొనిపోయి సిలువ వేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 19:24 => వారు దానిని చింపక అది ఎవనికి వచుచ్నో అని దానికోసరము చీటుల్ 

వేయుదమని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. వారు నా వసత్రములను తమలో పంచుకొని నా అంగీ 

కోసరము చీటుల్ వేసిరి అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను; ఇందుకే సైనికులు ఈలాగు చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

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 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 
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రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

2 కొరిందీయులకు 3:15 => నేటి వరకును మోషే గర్ంథము వారు చదువునపుప్డెలల్ ముసుకు వారి 

హృదయములమీద నునన్ది గాని 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  

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 31 

ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; 

వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

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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మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

మారుక్ 15:13 => వారు వానిని సిలువ వేయుమని మరల కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 15:14 => అందుకు పిలాతు ఎందుకు? అతడే చెడుకారయ్ము చేసెనని వారినడుగగా వారు 

వానిని సిలువ వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 15:15 => పిలాతు జనసమూహమును సంతోషపెటుట్టకు మనసుస్ గలవాడై వారికి 

బరబబ్ను విడుదలచేసి యేసును కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

లూకా 23:4 => పిలాతు పర్ధానయాజకులతోను జనసమూహములతోను ఈ మనుషుయ్నియందు 

నాకు ఏ నేరమును కనబడలేదనెను. 

లూకా 23:5 => అయితే వారు ఇతడు గలిలయ దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకును యూదయ 

దేశమందంతట ఉపదేశించుచు పర్జలను రేపుచునాన్డని మరింత పటుట్దలగా చెపిప్రి. 

లూకా 23:14 => పర్జలు తిరుగబడునటుల్ చేయుచునాన్డని మీరీ మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తెచిచ్తిరే. 

ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమరిశ్ంపగా మీరితని మీద మోపిన నేరములలో ఒకక్టైనను నాకు 

కనబడలేదు 
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లూకా 23:15 => హేరోదునకు కూడ కనబడలేదు. హేరోదు అతని మాయొదద్కు తిరిగి పంపెను 

గదా; ఇదిగో మరణమునకు తగినదేదియు ఇతడు చేయలేదు. 

లూకా 23:16 => కాబటిట్ నేనితనిని  

లూకా 23:21 => వారు వీనిని సిలువ వేయుము సిలువ వేయుము అని కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:22 => మూడవమారు అతడు ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెను? ఇతనియందు 

మరణమునకు తగిన నేరమేమియు నాకు అగపడలేదు గనుక ఇతని శికిష్ంచి విడుదలచేతునని వారితో 

చెపెప్ను. 

లూకా 23:23 => అయితే వారొకే పటుట్గా పెదద్ కేకలువేసి, వీనిని సిలువ వేయుమని అడుగగా వారి 

కేకలే గెలిచెను. 

లూకా 23:24 => కాగా వారడిగినటే ట్ జరుగవలెనని పిలాతు తీరుప్తీరిచ్ 

లూకా 23:25 => అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును చెరసాలలో వేయబడి యుండినవానిని 

వారడిగినటుట్ వారికి విడుదలచేసి, యేసును వారికిషట్ము వచిచ్నటుట్ చేయుటకు అపప్గించెను. 

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 

యోహాను 19:4 => పిలాతు మరల వెలుపలికి వచిచ్ ఇదిగో ఈయనయందు ఏ దోషమును నాకు 

కనబడలేదని మీకు తెలియునటుల్ ఈయనను మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచుచ్చునాన్నని వారితో 

అనెను. 

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 

యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 

యోహాను 19:14 => ఆ దినము పసాక్ను సిదధ్పరచు దినము; అపుప్డు ఉదయము ఆరు గంటలు 

కావచెచ్ను. అతడు ఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెపప్గా 
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యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

యోహాను 19:16 => అపుప్డు సిలువ వేయబడుటకై అతడాయనను వారికి అపప్గించెను. 

మతత్యి 26:66 => మీకేమి తోచుచునన్దని అడిగెను. అందుకు వారు వీడు మరణమునకు 

పాతుర్డనిరి. 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మారుక్ 12:7 => అయితే ఆ కాపులు ఇతడు వారసుడు; ఇతని చంపుదము రండి, అపుప్డు 

సావ్సథ్య్ము మనదగునని తమలోతాము చెపుప్కొని 

లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

వచనము 32 

దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగాద్నమును మన పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

లూకా 18:31 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి ఇదిగో యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ పర్వకత్లచేత వార్యబడిన మాటలనిన్యు నెరవేరచ్బడును. 

లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

లూకా 18:33 => ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల 

లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 19:28 => అటుతరువాత సమసత్మును అపప్టికి సమాపత్మైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము 

నెరవేరునటుల్ నేను దపిప్గొనుచునాన్ననెను. 

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

యోహాను 19:36 => అతని యెముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ 

ఇవి జరిగెను. 

యోహాను 19:37 => మరియు తాము పొడిచినవానితటుట్ చూతురు అని మరియొక లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 

మతత్యి 27:57 => యేసు శిషుయ్డుగానునన్ అరిమతయియ యోసేపు అను ఒక ధనవంతుడు 

సాయంకాలమైనపుప్డు వచిచ్ 
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మతత్యి 27:58 => పిలాతు నొదద్కు వెళి ల్, యేసు దేహమును తనకిమమ్ని అడుగగా, పిలాతు దానిని 

అతని కపప్గింప నాజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 27:59 => యోసేపు ఆ దేహమును తీసికొని శుభర్మైన నారబటట్తో చుటిట్ 

మతత్యి 27:60 => తాను రాతిలో తొలిపించుకొనిన కొర్తత్ సమాధిలో దానిని ఉంచి, సమాధి 

దావ్రమునకు పెదద్రాయి పొరిల్ంచి వెళి ల్పోయెను. 

మారుక్ 15:45 => శతాధిపతివలన సంగతి తెలిసికొని, యోసేపునకు ఆ శవము నపప్గించెను. 

మారుక్ 15:46 => అతడు నారబటట్ కొని, ఆయనను దింపి, ఆ బటట్తో చుటిట్, బండలో తొలిపించిన 

సమాధియందు ఆయనను పెటిట్ ఆ సమాధి దావ్రమునకు రాయి పొరిల్ంచెను. 

లూకా 23:53 => దానిని కిర్ందికి దించి, సనన్పు నారబటట్తో చుటిట్, తొలిచిన రాతి సమాధిలో 

ఉంచెను. అందులో ఎవడును అంతకు మునుపెపుప్డును ఉంచబడలేదు. 

యోహాను 19:38 => అటుతరువాత, యూదుల భయమువలన రహసయ్ముగా యేసు శిషుయ్డైన 

అరిమతయియ యోసేపు, తాను యేసు దేహమును తీసికొనిపోవుటకు పిలాతునొదద్ సెలవడిగెను. 

పిలాతు సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు వచిచ్ యేసు దేహమును తీసికొనిపోయెను 

యోహాను 19:39 => మొదట రాతిర్వేళ ఆయనయొదద్కు వచిచ్న నీకొదేముకూడ బోళముతో కలిపిన 

అగరు రమారమి నూట ఏబది సేరల్ యెతుత్ తెచెచ్ను. 

యోహాను 19:40 => అంతట వారు యేసు దేహమును ఎతిత్కొని వచిచ్, యూదులు పాతిపెటుట్ 

మరాయ్ద చొపుప్న ఆ సుగంధదర్వయ్ములు దానికి పూసి నారబటట్లు చుటిట్రి. 

యోహాను 19:41 => ఆయనను సిలువవేసిన సథ్లములో ఒక తోట యుండెను; ఆ తోటలో ఎవడును 

ఎపుప్డును ఉంచబడని కొర్తత్సమాధి యొకటి యుండెను. 

యోహాను 19:42 => ఆ సమాధి సమీపములో ఉండెను గనుక ఆ దినము యూదులు సిదధ్పరచు 

దినమైనందున వారు అందులో యేసును పెటిట్రి. 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

లూకా 23:33 => వారు కపాలమనబడిన సథ్లమునకు వచిచ్నపుప్డు అకక్డ కుడివైపున ఒకనిని 

ఎడమవైపున ఒకనిని ఆ నేరసుథ్లను ఆయనతో కూడ సిలువవేసిరి. 
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యోహాను 19:42 => ఆ సమాధి సమీపములో ఉండెను గనుక ఆ దినము యూదులు సిదధ్పరచు 

దినమైనందున వారు అందులో యేసును పెటిట్రి. 

యోహాను 20:9 => ఆయన మృతులలోనుండి లేచుట అగతయ్మను లేఖనము వారింకను 

గర్హింపరైరి.  

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

వచనము 33 

ఆలాగే నీవు నా కుమారుడవు నేడు నేను నినున్ కంటిని అని రెండవ కీరత్నయందు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

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 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

మతత్యి 28:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు; తాను చెపిప్నటే ట్ ఆయన లేచియునాన్డు; రండి పర్భువు 

పండుకొనిన సథ్లము చూచి 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 10:17 => నేను దాని మరల తీసికొనునటుల్ నా పార్ణము పెటుట్చునాన్ను; ఇందువలననే 

నా తండిర్ ననున్ పేర్మించుచునాన్డు.  

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:37 => తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడి కుళి ల్పోయెను గాని దేవుడు 

లేపినవాడు కుళుల్పటట్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

రోమీయులకు 4:24 => మన పర్భువైన యేసును మృతులలోనుండి లేపినవానియందు 

విశావ్సముంచిన మనకును ఎంచబడునని మన నిమితత్ముకూడ వార్యబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:15 => దేవుడు కీర్సుత్ను లేపెనని, ఆయననుగూరిచ్ మేము సాక్షయ్ము 

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

వచనము 34 

మరియు ఇక కుళుల్పటట్కుండ ఆయనను మృతులలోనుండి లేపుటనుబటిట్ దావీదునకు అనుగర్హించిన 

పవితర్మైన వరములను మీకనుగర్హింతును, అవి నమమ్కములైనవని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:3 => ఆయన శర్మపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు 

వారికగపడుచు, దేవుని రాజయ్ విషయములనుగూరిచ్ బోధించుచు, అనేక పర్మాణములను చూపి వారికి 

తనున్తాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:11 => గలిలయ మనుషుయ్లారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు 

చూచుచునాన్రు? మీయొదద్నుండి పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా 

పరలోకమునకు వెళుల్ట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగివచుచ్నని వారితో చెపిప్రి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 
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మతత్యి 28:16 => పదునొకండుమంది శిషుయ్లు యేసు తమకు నిరణ్యించిన గలిలయలోని 

కొండకు వెళి ల్రి. 

మారుక్ 16:12 => ఆ తరువాత వారిలో ఇదద్రు ఒక పలెల్టూరికి నడిచి పోవుచుండగా, ఆయన 

మారురూపము గలవాడై వారికి పర్తయ్క్షమాయెను. 

మారుక్ 16:13 => వారు వెళి ల్ తకిక్నవారికి ఆ సంగతి తెలియజేసిరి గాని, వారు వీరి మాటనైనను 

నమమ్కపోయిరి. 

మారుక్ 16:14 => పిమమ్ట పదునొకండుమంది శిషుయ్లు భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు ఆయన 

వారికి పర్తయ్క్షమై, తాను లేచిన తరువాత తనున్ చూచినవారి మాట నమమ్నందున వారి అపనమిమ్క 

నిమితత్మును హృదయకాఠినయ్ము నిమితత్మును వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 24:36 => వారు ఈలాగు మాటలాడుచుండగా ఆయన వారి మధయ్ను నిలిచి--మీకు 

సమాధానమవుగాకని వారితో అనెను. 

లూకా 24:37 => అయితే వారు దిగులుపడి భయాకార్ంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని 

తలంచిరి. 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 

లూకా 24:39 => నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి; ననున్ పటిట్ 

చూడుడి, నాకునన్టుట్గా మీరు చూచుచునన్ యెముకలును మాంసమును భూతమునకుండవని చెపిప్ 

లూకా 24:40 => తన చేతులను పాదములను వారికి చూపెను. 

లూకా 24:41 => అయితే వారు సంతోషముచేత ఇంకను నమమ్క ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన 

ఇకక్డ మీయొదద్ ఏమైన ఆహారము కలదా అని వారినడిగెను. 

లూకా 24:42 => వారు కాలిచ్న చేప ముకక్ను ఆయనకిచిచ్రి.  

యోహాను 20:19 => ఆదివారము సాయంకాలమున శిషుయ్లు యూదులకు భయపడి, తాము 

కూడియునన్ యింటి తలుపులు మూసికొనియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 20:20 => ఆయన ఆలాగు చెపిప్ వారికి తన చేతులను పర్కక్ను చూపగా శిషుయ్లు 

పర్భువును చూచి సంతోషించిరి. 

యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 

యోహాను 20:23 => మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి 

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:24 => యేసు వచిచ్నపుప్డు, పండెర్ండుమందిలో ఒకడైన దిదుమ అనబడిన తోమా 

వారితో లేకపోయెను 

యోహాను 20:25 => గనుక తకిక్న శిషుయ్లు మేము పర్భువును చూచితిమని అతనితో చెపప్గా 

అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వేర్లు ఆ మేకుల గురుతులో పెటిట్, నా చెయియ్ 

ఆయన పర్కక్లో ఉంచితేనే గాని నమమ్నే నమమ్నని 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. 

యోహాను 20:27 => తరువాత తోమాను చూచి నీ వేర్లు ఇటు చాచి నాచేతులు చూడుము; నీ చెయియ్ 

చాచి నా పర్కక్లో ఉంచి, అవిశావ్సివి కాక విశావ్సివై యుండుమనెను. 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 

యోహాను 20:29 => యేసు నీవు ననున్ చూచి నమిమ్తివి, చూడక నమిమ్నవారు ధనుయ్లని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:1 => అటుతరువాత యేసు తిబెరియ సముదర్తీరమున శిషుయ్లకు మరల తనున్ 

పర్తయ్క్షపరచుకొనెను. ఆయన తనున్ పర్తయ్క్షపరచుకొనిన విధమేదనగా 
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యోహాను 21:2 => సీమోను పేతురును, దిదుమ అనబడిన తోమాయు, గలిలయలోని కానా 

అనుఊరివాడగు నతనయేలును, జెబెదయి కుమారులును, ఆయన శిషుయ్లలో మరి ఇదద్రును కూడి 

యుండిరి.  

యోహాను 21:3 => సీమోను పేతురు నేను చేపలు పటట్బోదునని వారితో అనగా వారు మేమును 

నీతో కూడ వచెచ్దమనిరి. వారు వెళి ల్ దోనె ఎకిక్రి కాని ఆ రాతిర్ యేమియు పటట్లేదు. 

యోహాను 21:4 => సూరోయ్దయమగుచుండగా యేసు దరిని నిలిచెను, అయితే ఆయన యేసు అని 

శిషుయ్లు గురుత్పటట్లేదు. 

యోహాను 21:5 => యేసు పిలల్లారా, భోజనమునకు మీయొదద్ ఏమైన ఉనన్దా? అని వారిని 

అడుగగా, 

యోహాను 21:6 => లేదని వారాయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన దోనె కుడిపర్కక్ను వలవేయుడి మీకు 

దొరుకునని చెపెప్ను గనుక వారాలాగు వేయగా చేపలు విసాత్రముగా పడినందున వల 

లాగలేకపోయిరి. 

యోహాను 21:7 => కాబటిట్ యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు ఆయన పర్భువు సుమి అని పేతురుతో 

చెపెప్ను. ఆయన పర్భువని సీమోను పేతురు విని, వసత్రహీనుడై యునన్ందున పైబటట్వేసి సముదర్ములో 

దుమికెను. 

యోహాను 21:8 => దరి యించుమించు ఇనూన్రు మూరల దూరమునన్ందున తకిక్న శిషుయ్లు 

చేపలుగల వల లాగుచు ఆ చినన్ దోనెలో వచిచ్రి. 

యోహాను 21:9 => వారు దిగి దరికి రాగానే అకక్డ నిపుప్లును వాటిమీద ఉంచబడిన చేపలును 

రొటెట్యు కనబడెను. 

యోహాను 21:10 => యేసు మీరిపుప్డు పటిట్న చేపలలో కొనిన్ తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

యోహాను 21:11 => సీమోను పేతురు దోనె ఎకిక్ వలను దరికి లాగెను; అది నూట ఏబది మూడు 

గొపప్ చేపలతో నిండియుండెను; 
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యోహాను 21:12 => చేపలు అంత విసాత్రముగా పడినను వల పిగలలేదు. యేసు రండి భోజనము 

చేయుడని వారితో అనెను. ఆయన పర్భువని వారికి తెలిసినందున నీవెవడవని శిషుయ్లలో ఎవడును 

ఆయనను అడుగ తెగింపలేదు. 

యోహాను 21:13 => యేసు వచిచ్ ఆ రొటెట్ను తీసికొని వారికి పంచిపెటెట్ను. ఆలాగే చేపలనుకూడ 

పంచిపెటెట్ను. 

యోహాను 21:14 => యేసు మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత శిషుయ్లకు పర్తయ్క్షమైనది యిది 

మూడవసారి. 

1 కొరిందీయులకు 15:5 => ఆయన కేఫాకును, తరువాత పండెర్ండుగురికిని కనబడెను.  

1 కొరిందీయులకు 15:6 => అటుపిమమ్ట ఐదువందలకు ఎకుక్వైన సహోదరులకు ఒకక్ 

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1 5 : 7 = > తరువాత ఆయన యాకోబుకును , అటుతరువాత 

అపొసత్లులకందరికిని కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

మారుక్ 16:7 => మీరు వెళి ల్ ఆయన మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళుల్చునాన్డనియు, 

ఆయన మీతో చెపిప్నటుట్ అకక్డ మీరు ఆయనను చూతురనియు ఆయన శిషుయ్లతోను పేతురుతోను 

చెపుప్డనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

వచనము 35 

కాబటిట్ వేరొక కీరత్నయందు నీ పరిశుదుధ్ని కుళుల్పటట్నియయ్వని చెపుప్చునాన్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యెషయా 41:27 => ఆలకించుడి, అవియే అని మొదట సీయోనుతో చెపిప్నవాడను నేనే 

యెరూషలేమునకు వరత్మానము పర్కటింపు నొకని నేనే పంపితిని.  

యెషయా 52:7 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువరత్మానము పర్కటించుచు 

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

లూకా 1:19 => దూత నేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబిర్యేలును; నీతో మాటలాడుటకును 

ఈ సువరత్మానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని. 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 
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ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:15 => హోరేబులో ఆ సమాజదినమున నీవు నేను చావకయుండునటుల్ 

మళి ల్ నా దేవుడైన యెహోవా సవ్రము నాకు వినబడకుండును గాక, 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

Page  of 1943 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

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. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 
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హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

లూకా 1:54 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును యుగాంతమువరకు తన కనికరము 

చూపి జాఞ్పకము చేసికొందునని మన పితరులతో సెలవిచిచ్నటుట్  

లూకా 1:55 => ఆయన తన సేవకుడైన ఇశార్యేలునకు సహాయము చేసెను. 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  
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లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

లూకా 1:71 => మన శతుర్వులనుండియు మనలను దేవ్షించు వారందరి చేతినుండియు తపిప్ంచి 

రక్షణ కలుగజేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

లూకా 1:73 => ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుదధ్ నిబంధనను, అనగా మన 

తండిర్యైన  

రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

గలతీయులకు 3 :18 => ఆ సావ్సథ్య్ము ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలిగినయెడల ఇక 

వాగాద్నమూలముగా కలిగినది కాదు. అయితే దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నమువలననే దానిని 

అనుగర్హించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5 => నీవు వారి దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ 

నీతియైనను నీ హృదయ యథారథ్తయైనను హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే 

యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై 

నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 
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కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

కీరత్నలు 69:13 => యెహోవా, అనుకూల సమయమున నేను నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. దేవా, నీ 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ నీ రక్షణ సతయ్మునుబటిట్ నాకుతత్రమిముమ్.  

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 89:28 => నా కృప నితయ్ము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో 

సిథ్రముగానుండును. 

కీరత్నలు 103:17 => ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు ఆయన కటట్డలననుసరించి నడచుకొను 

వారిమీద యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారిమీద  

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

లూకా 8:1 => వెంటనే ఆయన దేవుని రాజయ్ సువారత్ను తెలుపుచు, పర్కటించుచు, పర్తి 

పటట్ణములోను పర్తి గార్మములోను సంచారము చేయుచుండగా 

యోహాను 1:41 => ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెసీస్యను 

కనుగొంటిమని అతనితో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:25 => ఆయననుగూరిచ్ దావీదు ఇటల్నెను నేనెలల్పుప్డు నా యెదుట 

పర్భువును చూచుచుంటిని ఆయన నా కుడిపారశ్వ్మున నునాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 
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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. 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

1 యోహాను 1:3 => మాతో కూడ మీకును సహవాసము కలుగునటుల్ మేము చూచినదానిని 

వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచునాన్ము. మన సహవాసమైతే తండిర్తో కూడను ఆయన 

కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్తో కూడను ఉనన్ది. 

వచనము 36 

దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి నిదిర్ంచి, 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 1:5 => ఏలయనగా నీవు నా కుమారుడవు, నేను నేడు నినున్ కనియునాన్ను అనియు, 

ఇదియు గాక నేను ఆయనకు తండిర్నైయుందును, ఆయన నాకు కుమారుడై యుండును అనియు ఆ 

దూతలలో ఎవనితోనైన ఎపుప్డైనను చెపెప్నా ? 

హెబీర్యులకు 1:6 => మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రపిప్ంచినపుప్డు 

దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమసాక్రము చేయవలెనని చెపుప్చునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 5 : 5 = > అటువలె కీర్సుత్కూడ పర్ధానయాజకుడగుటకు తనున్తానే 

మహిమపరచుకొనలేదు గాని నీవు నా కుమారుడవు, నేను నేడు నినున్ కనియునాన్ను. అని ఆయనతో 

చెపిప్నవాడే అయనను మహిమపరచెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:5 => నీవు వారి దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ 

నీతియైనను నీ హృదయ యథారథ్తయైనను హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే 

యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై 

నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

కీరత్నలు 69:13 => యెహోవా, అనుకూల సమయమున నేను నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. దేవా, నీ 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ నీ రక్షణ సతయ్మునుబటిట్ నాకుతత్రమిముమ్.  

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

యోనా 2:6 => నేను మరెనన్టికిని ఎకిక్రాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియునన్వి; పరవ్తముల 

పునాదులలోనికి నేను దిగియునాన్ను, నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా పార్ణము కూపములోనుండి పైకి 

రపిప్ంచియునాన్వు.  

జెకరాయ్ 10:7 => ఎఫార్యిమువారు బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస పానము చేయువారు 

సంతోషించునటుల్ వారు మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడడ్లు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, 

యెహోవానుబటిట్ వారు హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించుదురు. 
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జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

లూకా 20:42 => నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు 

నాకుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని  

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 1:41 => ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెసీస్యను 

కనుగొంటిమని అతనితో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:20 => అతని యిలుల్ పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక 

పోవునుగాక అతని యుదోయ్గము వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీరత్నల గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 
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రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

వచనము 37 

తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడి కుళి ల్పోయెను గాని దేవుడు లేపినవాడు కుళుల్పటట్లేదు. 

రోమీయులకు 6:9 => మరణమునకు ఇకను ఆయనమీద పర్భుతవ్ము లేదనియు ఎరిగి, 

ఆయనతోకూడ జీవించుదుమని నముమ్చునాన్ము. 

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

2 సమూయేలు 23:5 => నా సంతతివారు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలులే గదా ఆయన నాతో 

నితయ్నిబంధన చేసియునాన్డు ఆయన నిబంధన సరవ్సంపూరణ్మైన నిబంధనే అది సిథ్రమాయెను, 

దేవునికి పూరాణ్నుకూలము అది నాకనుగర్హింపబడిన రక్షణారథ్మైనది నిశచ్యముగా ఆయన దానిని 

నెరవేరుచ్ను.  

కీరత్నలు 89:2 => కృప నితయ్ము సాథ్పింపబడుననియు ఆకాశమందే నీ విశావ్సయ్తను 

సిథ్రపరచుకొందువనియు నేననుకొనుచునాన్ను.  
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కీరత్నలు 89:3 => నేను ఏరప్రచుకొనినవానితో నిబంధన చేసియునాన్ను నితయ్ము నీ సంతానమును 

సిథ్రపరచెదను  

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:20 => నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొనియునాన్ను నా పరిశుదధ్తైలముతో అతని 

నభిషేకించియునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:21 => నా చెయియ్ యెడతెగక అతనికి తోడైయుండును నా బాహుబలము అతని 

బలపరచును. 

కీరత్నలు 89:22 => ఏ శతుర్వును అతనిమీద జయమునొందడు దోషకారులు అతని బాధపరచరు. 

కీరత్నలు 89:23 => అతనియెదుట నిలువకుండ అతని విరోధులను నేను పడగొటెట్దను. అతనిమీద 

పగపటుట్వారిని మొతెత్దను.  

కీరత్నలు 89:24 => నా విశావ్సయ్తయు నా కృపయు అతనికి తోడైయుండును. నా నామమునుబటిట్ 

అతని కొముమ్ హెచిచ్ంపబడును. 

కీరత్నలు 89:25 => నేను సముదర్ముమీద అతని చేతిని నదులమీద అతని కుడిచేతిని ఉంచెదను. 

కీరత్నలు 89:26 => నీవు నా తండిర్వి నా దేవుడవు నా రక్షణ దురగ్ము అని అతడు నాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 89:27 => కావున నేను అతని నా జేయ్షఠ్కుమారునిగా చేయుదును భూరాజులలో 

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

కీరత్నలు 89:28 => నా కృప నితయ్ము అతనికి తోడుగా నుండజేసెదను నా నిబంధన అతనితో 

సిథ్రముగానుండును. 
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కీరత్నలు 89:29 => శాశవ్తకాలమువరకు అతని సంతానమును ఆకాశమునన్ంతవరకు అతని 

సింహాసనమును నేను నిలిపెదను. 

కీరత్నలు 89:30 => అతని కుమారులు నా ధరమ్శాసత్రము విడిచి నా నాయ్యవిధుల నాచరింపనియెడల 

కీరత్నలు 89:31 => వారు నా కటట్డలను అపవితర్పరచి నా ఆజఞ్లను గైకొననియెడల 

కీరత్నలు 89:32 => నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబబ్లతోను 

వారిని శికిష్ంచెదను. 

కీరత్నలు 89:33 => కాని నా కృపను అతనికి బొతిత్గా ఎడముచేయను అబదిధ్కుడనై నా విశావ్సయ్తను 

విడువను. 

కీరత్నలు 89:34 => నా నిబంధనను నేను రదుద్పరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళి ల్న మాటను 

మారచ్ను. 

కీరత్నలు 89:35 => అతని సంతానము శాశవ్తముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము 

సూరుయ్డునన్ంతకాలము నా సనిన్ధిని ఉండుననియు  

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

కీరత్నలు 89:37 => నా పరిశుదధ్త తోడని నేను పర్మాణము చేసితిని దావీదుతో నేను అబదధ్మాడను. 

యిరిమ్యా 33:15 => ఆ దినములలో ఆ కాలమందే నేను దావీదునకు నీతిచిగురును 

మొలిపించెదను; అతడు భూమిమీద నీతి నాయ్యములను అనుసరించి జరిగించును. 

యిరిమ్యా 33:16 => ఆ దినములలో యూదావారు రకిష్ంపబడుదురు. యెరూషలేము నివాసులు 

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 

యిరిమ్యా 33:17 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలువారి సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడొకడు దావీదునకుండక మానడు. 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 
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యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 37:24 => నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకక్డే 

యుండును, వారు నా విధులను అనుసరింతురు, నా కటట్డలను గైకొని ఆచరింతురు. 

యెహెజేక్లు 37:25 => మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న 

దేశములో వారు నివసింతురు, వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా 

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 

ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

జెకరాయ్ 12:8 => ఆ కాలమున యెహోవా యెరూషలేము నివాసులకు సంరక్షకుడుగా నుండును; ఆ 

కాలమున వారిలో శకిత్హీనులు దావీదువంటి వారుగాను, దావీదు సంతతివారు దేవునివంటి 

వారుగాను జనుల దృషిట్కి యెహోవా దూతలవంటి వారుగాను ఉందురు. 

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:42 => దేవా యెహోవా, నీవు నీచేత అభిషేకము నొందిన వానికి 

పరాజుమ్ఖుడవై యుండకుము,నీవు నీ భకుత్డైన దావీదునకు వాగాద్నము చేసిన కృపలను జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 30:9 => వారు తమ దేవుడైన యెహోవానగు నేను వారిమీద రాజుగా నియమించు 

దావీదును సేవించుదురు. 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 15:42 => మృతుల పునరుతాథ్నమును ఆలాగే. శరీరము క్షయమైనదిగా వితత్బడి 

అక్షయమైనదిగా లేపబడును; 

వచనము 38 

కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:28 => నాకు జీవమారగ్ములు తెలిపితివి నీ దరశ్నమనుగర్హించి ననున్ 

ఉలాల్సముతో నింపెదవు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 
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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 2:31 => కీర్సుత్ పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము 

కుళి ల్పోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:37 => తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడి కుళి ల్పోయెను గాని దేవుడు 

లేపినవాడు కుళుల్పటట్లేదు. 

కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

కీరత్నలు 89:48 => మరణమును చూడక బర్దుకు నరుడెవడు? పాతాళముయొకక్ వశముకాకుండ 

తనున్తాను తపిప్ంచుకొనగలవాడెవడు?  

లూకా 2:26 => అతడు పర్భువు యొకక్ కీర్సుత్ను చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి 

పరిశుదాధ్తమ్చేత బయలుపరచబడి యుండెను; ఆతమ్వశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచెచ్ను. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 8:51 => ఒకడు నా మాట గైకొనినయెడల వాడెనన్డును మరణము పొందడని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 11:5 => విశావ్సమునుబటిట్ హనోకు మరణము చూడకుండునటుల్ కొనిపోబడెను; 

అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇషుట్డైయుండెనని సాక్షయ్ము పొందెను; కాగా దేవుడతని 

కొనిపోయెను గనుక అతడు కనబడలేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:31 => కీర్సుత్ పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము 

కుళి ల్పోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ చెపెప్ను. 

వచనము 39 

మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రమువలన ఏ విషయములలో నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ 

విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు 

మీకు తెలియుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22 => తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా 

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 

యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:2 => ఇంతకుముందు సౌలు రాజైయునన్పుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై యుంటివి నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను నీవు ఏలి వారిమీద అధిపతిగా ఉందువని 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచెచ్ను అని మనవిచేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:2 => ఈ యోచన మీ దృషిట్కి అనుకూలమై మన దేవుడైన యెహోవావలన 

కలిగినయెడల ఇశార్యేలీయుల నివాసపర్దేశముల యందంతట శేషించియునన్ మన సహోదరులును 

తమ పటట్ణములలోను పలెల్లలోను కాపురమునన్ యాజకులును లేవీయులును మనతో 

కూడుకొనునటుల్ వారియొదద్కు పంపి 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:3 => మన దేవుని మందసమును మరల మనయొదద్కు కొనివతత్ము రండి; 

సౌలు దినములలో దానియొదద్ మనము విచారణ చేయకయే యుంటిమి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:4 => ఈ కారయ్ము సమాజకులందరి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను గనుక 

జనులందరును ఆ పర్కారము చేయుదుమనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => ఇంతకుముందు మీరు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మందసమును మోయక యుండుటచేతను, మనము మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విధినిబటిట్ 

విచారణ చేయకుండుటచేతను, ఆయన మనలో నాశనము కలుగజేసెను; కావున ఇపుప్డు మీరును 

మీవారును మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, నేను ఆ మందసమునకు సిదధ్పరచిన సథ్లమునకు దాని 

తేవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:14 => అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా మందసమును తెచుచ్టకై తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:15 => తరువాత లేవీయులు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటనుబటిట్ మోషే 

ఆజాఞ్పించినటుల్ దేవుని మందసమును దాని దండెలతో తమ భుజముల మీదికి ఎతిత్కొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:25 => దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును 

యెహోవా నిబంధన మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:26 => యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులకు దేవుడు 

సహాయముచేయగా వారు ఏడు కోడెలను ఏడు గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను బలులుగా అరిప్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:27 => దావీదును మందసమును మోయు లేవీయులందరును 

పాటకులును పాటకుల పనికి విచారణకరత్యగు కెననాయ్యును సనన్పునారతో నేయబడిన వసత్రములు 

ధరించుకొనియుండిరి, దావీదును సనన్పు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:28 => ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాబ్టము చేయుచు, కొముమ్లు 

బూరలు ఊదుచు, తాళములు కొటుట్చు, సవ్రమండలములు సితారాలు వాయించుచు యెహోవా 

నిబంధన మందసమును తీసికొనివచిచ్రి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:29 => యెహోవా నిబంధన మందసము దావీదుపురములోనికి రాగా 

సౌలు కుమారెత్యైన మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి రాజైన దావీదు నాటయ్మాడుటయు 

వాయించుటయు కనుగొని తన మనసుస్లో అతని హీనపరచెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 18:14 => ఈ పర్కారము దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీదను రాజైయుండి 

తన జనులందరికిని నీతినాయ్యములను జరిగించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నివాససథ్లము ఇదే యని 

ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు దహనబలులకు పీఠము ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:30 => దీరఘ్దరిశ్ సమూయేలు మాటలనుబటిట్యు, పర్వకత్యగు నాతాను 

మాటలనుబటిట్యు, దీరఘ్దరిశ్ గాదు మాటలనుబటిట్యు వార్యబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60 => అతడు మోకాళూ ల్ని పర్భువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని 

గొపప్ శబద్ముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిదిర్ంచెను. సౌలు అతని చావునకు సమమ్తించెను. 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

1 రాజులు 2:10 => తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిదర్పొంది, దావీదు పటట్ణమందు 

సమాధిలో పెటట్బడెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:6 => అటుపిమమ్ట ఐదువందలకు ఎకుక్వైన సహోదరులకు ఒకక్ 

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15:18 => అంతేకాదు, కీర్సుత్నందు నిదిర్ంచిన వారును నశించిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:11 => నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ 

కుమారులవలన కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:31 => తరువాత సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన 

తండిర్యైన దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన రెహబాము 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:16 => రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము యెడతెగక 

జరిగెను. రెహబాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని 

కుమారుడైన అబీయా అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచితన పితరుల చెంతను 

దావీదు పురమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => ఉజిజ్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచెను. అతడు కుషఠ్రోగియని 

రాజుల సంబంధమైన శమ్శానభూమిలో అతని పితరులదగగ్ర అతని పాతిపెటిట్రి. అతని కుమారుడైన 

యోతాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

యోబు 17:14 => నీవు నాకు తండిర్వని గోతితోను నీవు నాకు తలిల్వని చెలెల్లవని పురుగుతోను నేను 

మనవి చేయుచునాన్ను. 

యోబు 19:26 => ఈలాగు నా చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. 

యోబు 19:27 => నామటుట్కు నేనే చూచెదను. మరి ఎవరును కాదు నేనే కనున్లార ఆయనను 

చూచెదను నాలో నా అంతరిందిర్యములు కృశించియునన్వి 

యోబు 21:26 => వారు సమానముగ మంటిలో పండుకొందురు పురుగులు వారిదద్రిని కపుప్ను. 
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కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

యోహాను 11:39 => యేసు రాయి తీసివేయుడని చెపప్గా చనిపోయినవాని సహోదరియైన మారత్ 

పర్భువా, అతడు చనిపోయి నాలుగు దినములైనది గనుక ఇపప్టికి వాసనకొటుట్నని ఆయనతో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:42 => మృతుల పునరుతాథ్నమును ఆలాగే. శరీరము క్షయమైనదిగా వితత్బడి 

అక్షయమైనదిగా లేపబడును; 

1 కొరిందీయులకు 15:43 => ఘనహీనమైనదిగా వితత్బడి మహిమగలదిగా లేపబడును; 

బలహీనమైనదిగా వితత్బడి, బలమైనదిగా లేపబడును; 

1 కొరిందీయులకు 15:44 => పర్కృతి సంబంధమైన శరీరముగా వితత్బడి ఆతమ్ సంబంధ 

శరీరముగా లేపబడును. పర్కృతి సంబంధమైన శరీరమునన్ది గనుక ఆతమ్ సంబంధమైన 

శరీరముకూడ ఉనన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 15:53 => క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియునన్ది; 

మరత్య్మైన యీ శరీరము అమరత్య్తను ధరించుకొనవలసియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 25:8 => అబార్హాము నిండు వృదాధ్పయ్మునకు వచిచ్నవాడై మంచి ముసలితనమున 

పార్ణము విడిచి మృతిబొంది తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడెను. 
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ఆదికాండము 48:21 => మరియు ఇశార్యేలు ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, అయినను దేవుడు 

మీకు తోడైయుండి మీ పితరుల దేశమునకు మిముమ్ను మరల తీసికొనిపోవును. 

సంఖాయ్కాండము 31:2 => తరువాత నీవు నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుదువని మోషేకు 

సెలవియయ్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:16 => యెహోవా మోషేతో యిటల్నెను ఇదిగో నీవు నీ పితరులతో 

పండుకొనబోవుచునాన్వు. ఈ జనులు లేచి, యెవరి దేశమున తాము చేరి వారినడుమ నుందురో ఆ 

జనులమధయ్ను వయ్భిచారులై, ఆ అనుయ్ల దేవతల వెంట వెళి ల్ ననున్ విడిచి, నేను వారితో చేసిన 

నిబంధనను మీరుదురు. 

యెహోషువ 1:1 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతినొందిన తరువాత, యెహోవా నూను 

కుమారుడును మోషే పరిచారకుడునైన యెహోషువకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన మోషే 

మృతినొందెను. 

యెహోషువ 24:33 => మరియు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు మృతినొందినపుప్డు 

ఎఫార్యీమీయుల మనయ్పర్దేశములో అతని కుమారుడైన ఫీనెహాసునకు ఇయయ్బడిన ఫీనెహాసుగిరిలో 

జనులు అతని పాతిపెటిట్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:10 => ఆ తరమువారందరు తమ పితరులయొదద్కు చేరబ్బడిరి. వారి తరువాత 

యెహోవానైనను ఆయన ఇశార్యేలీయుల కొరకు చేసిన కారయ్ములనైనను ఎరుగని తరమొకటి పుటట్గా 

1 రాజులు 14:8 => దావీదు సంతతివారి యొదద్నుండి రాజయ్మును తీసి నీకిచిచ్యుండినను, నా 

ఆజఞ్లను గైకొని మనఃపూరిత్గా ననున్ అనుసరించి నా దృషిట్కి ఏది అనుకూలమో దాని మాతర్మే చేసిన 

నా సేవకుడైన దావీదు చేసినటుట్ నీవు చేయక 

1 రాజులు 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 
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2 రాజులు 13:14 => అంతట ఎలీషా మరణకరమైన రోగముచేత పీడితుడైయుండగా ఇశార్యేలు 

రాజైన యెహోయాషు అతనియొదద్కు వచిచ్ అతని చూచి కనీన్రు విడుచుచు నా తండీర్ నా తండీర్, 

ఇశార్యేలువారికి రథమును రౌతులును నీవే అని యేడెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:28 => అతడు వృదాధ్పయ్ము వచిచ్నవాడై ఐశవ్రయ్ పర్భావములు కలిగి, 

మంచి ముదిమిలో మరణమొందెను. అతని తరువాత అతని కుమారుడైన సొలొమోను అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

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. 

కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

జెకరాయ్ 1:5 => మీ పితరులేమైరి? పర్వకత్లు నితయ్ము బర్దుకుదురా? 

మతత్యి 25:16 => అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళి ల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి 

అయిదు తలాంతులు సంపాదించెను. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:25 => యోహాను తన పనిని నెరవేరుచ్చుండగా నేనెవడనని మీరు 

తలంచుచునాన్రు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచుచ్చునాన్డు, ఆయన కాళల్ 

చెపుప్లు విపుప్టకైనను నేను పాతుర్డను కానని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:35 => కాబటిట్ వేరొక కీరత్నయందు నీ పరిశుదుధ్ని కుళుల్పటట్నియయ్వని 

చెపుప్చునాన్డు. 
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రోమీయులకు 14:8 => మనము బర్దికినను పర్భువు కోసమే బర్దుకుచునాన్ము; చనిపోయినను 

పర్భువు కోసమే చనిపోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనము బర్దికినను చనిపోయినను పర్భువు వారమై 

యునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 11:30 => ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులును రోగులునై యునాన్రు; 

చాలమంది నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

వచనము 40 

పర్వకత్ల గర్ంథమందు చెపప్బడినది మీమీదికి రాకుండ చూచుకొనుడి; అదేమనగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

యెహోషువ 1:1 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతినొందిన తరువాత, యెహోవా నూను 

కుమారుడును మోషే పరిచారకుడునైన యెహోషువకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన మోషే 

మృతినొందెను. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:35 => కాబటిట్ వేరొక కీరత్నయందు నీ పరిశుదుధ్ని కుళుల్పటట్నియయ్వని 

చెపుప్చునాన్డు. 

వచనము 41 

ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ 

కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును నమమ్రు అనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:14 => అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితో కూడ లేచి నిలిచి బిగగ్రగా 

వారితో ఇటల్నెను యూదయ మనుషుయ్లారా, యెరూషలేములో కాపురమునన్ సమసత్జనులారా, యిది 

మీకు తెలియుగాక, చెవియొగిగ్ నా మాటలు వినుడి 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

యెహెజేక్లు 36:32 => మీ నిమితత్ము నేను ఈలాగున చేయుటలేదని తెలిసికొనుడి; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ చినన్బోయి సిగుగ్పడుడి. 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

Page  of 1965 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

కీరత్నలు 130:7 => ఇశార్యేలూ, యెహోవా మీద ఆశపెటుట్కొనుము యెహోవా యొదద్ కృప 

దొరుకును. ఆయనయొదద్ సంపూరణ్ విమోచన దొరుకును. 

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 

గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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. 

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 
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యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 8:6 => ఈయనయైతే ఇపుప్డు మరి యెకుక్వైన వాగాద్నములనుబటిట్ నియమింపబడిన 

మరి యెకుక్వైన నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైయునాన్డు గనుక మరి శేర్షఠ్మైన సేవకతవ్ము 

పొందియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 8:12 => నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపములను ఇకను 

ఎనన్డును జాఞ్పకము చేసికొననని పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 8:13 => ఆయన కొర్తత్ నిబంధన అని చెపుప్టచేత మొదటిది పాతదిగా 

చేసియునాన్డు. ఏది పాతగిలి ఉడిగిపోవునో అది అదృశయ్మగుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

Page  of 1967 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

హెబీర్యులకు 9:9 => ఆ గుడారము పర్సుత్తకాలమునకు ఉపమానముగా ఉనన్ది. ఈ 

ఉపమానారథ్మునుబటిట్ మనసాస్కిష్ విషయములో ఆరాధకునికి సంపూరణ్సిదిధ్ కలుగజేయలేని 

అరప్ణలును బలులును అరిప్ంపబడుచునన్వి. 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుదిధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుదిధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 10:4 => ఏలయనగా ఎడల్ యొకక్యు మేకల యొకక్యు రకత్ము పాపములను 

తీసివేయుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:5 => కాబటిట్ ఆయన ఈ లోకమందు పర్వేశించునపుప్డు ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు. 

బలియు అరప్ణయు నీవు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరమును అమరిచ్తివి. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 
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హెబీర్యులకు 10:7 => అపుప్డు నేను గర్ంథపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము, దేవా, 

నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నంటిని. 

హెబీర్యులకు 10:8 => బలులు అరప్ణలు పూరణ్హోమములు పాపపరిహారారథ్బలులును నీవు 

కోరలేదనియు, అవి నీకిషఠ్మైనవి కావనియు పైని చెపిప్న తరువాత 

హెబీర్యులకు 10:9 => ఆయన నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఇవనిన్యు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అరిప్ంపబడుచునన్వి. ఆ రెండవ దానిని 

సిథ్రపరచుటకు మొదటి దానిని కొటిట్వేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

హెబీర్యులకు 10:13 => అపప్టినుండి తన శతుర్వులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా 

చేయబడువరకు కనిపెటుట్చు దేవుని కుడిపారశ్య్మున ఆసీనుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:16 => ఏలాగనగా ఆ దినములైన తరువాత నేను వారితో చేయబోవు నిబంధన 

ఇదే నా ధరమ్విధులను వారి హృదయమునందుంచి వారి మనసుస్మీద వాటిని వార్యుదును అని 

చెపిప్న తరువాత  

హెబీర్యులకు 10:17 => వారి పాపములను వారి అకర్మములను ఇకను ఎనన్టికిని జాఞ్పకము 

చేసికొనను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 10:18 => వీటి క్షమాపణ ఎకక్డ కలుగునో అకక్డ పాపపరిహారారథ్బలి యికను 

ఎనన్డును ఉండదు. 

1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

1 యోహాను 2:12 => చినన్పిలల్లారా, ఆయన నామముబటిట్ మీ పాపములు క్షమింపబడినవి గనుక 

మీకు వార్యుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

లేవీయకాండము 25:9 => ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సవ్దేశమంతట శృంగనాదము 

చేయవలెను. పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినమున మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:14 => నీవు దాని ననుసరించుటకు ఆ మాట నీకు బహు సమీపముగా 

నునన్ది; నీ హృదయమున నీ నోట నునన్ది. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 
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మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

మతత్యి 9:2 => ఇదిగో జనులు పక్షవాయువుతో మంచముపటిట్యునన్ యొకని ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ పాపములు 

క్షమింపబడియునన్వని పక్షవాయువు గల వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 

లూకా 1:77 => మరియు ఓ శిశువా, నీవు సరోవ్నన్తుని పర్వకత్వనబడుదువు మన దేవుని మహా 

వాతస్లయ్మును బటిట్ వారి పాపములను క్షమించుట వలన  

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

యోహాను 20:23 => మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి 

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:31 => యేసు దేవుని కుమారుడైన కీర్సుత్ అని మీరు నముమ్నటుల్ను, నమిమ్ ఆయన 

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:32 => దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగాద్నమును మన 

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

రోమీయులకు 3:28 => కాగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలు లేకుండ విశావ్సము వలననే 

మనుషుయ్లు నీతిమంతులుగా తీరచ్బడుచునాన్రని యెంచుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 4 :5 => పనిచేయక , భకిత్హీనుని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వానియందు 

విశావ్సముంచువానికి వాని విశావ్సము నీతిగా ఎంచబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 
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రోమీయులకు 5:16 => మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శికాష్విధి కలిగినటుట్ ఆ దానము 

కలుగలేదు. ఏలయనగా తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలముగా వచిచ్నదై శికాష్విధికి కారణమాయెను; 

కృపావరమైతే అనేకమైన అపరాధముల మూలముగా వచిచ్నదై మనుషుయ్లు నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 10:4 => విశవ్సించు పర్తివానికి నీతి కలుగుటకై కీర్సుత్ ధరమ్శాసత్రమునకు 

సమాపిత్యైయునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:8 => అదేమని చెపుప్చునన్ది? వాకయ్ము నీయొదద్ను, నీ నోటను నీ 

హృదయములోను ఉనన్ది; అది మేము పర్కటించు విశావ్సవాకయ్మే. 

1 కొరిందీయులకు 15:17 => కీర్సుత్ లేపబడనియెడల మీ విశావ్సము వయ్రథ్మే, మీరింకను మీ 

పాపములలోనే యునాన్రు. 

గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 

గలతీయులకు 3:24 => కాబటిట్ మనము విశావ్సమూలమున నీతిమంతులమని తీరచ్బడునటుల్ కీర్సుత్ 

నొదద్కు మనలను నడిపించుటకు ధరమ్శాసత్రము మనకు బాలశిక్షకుడాయెను. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

వచనము 42 
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వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళుల్చుండగా ఈ మాటలను మరుసటి విశార్ంతిదినమున తమతో 

చెపప్వలెనని జనులు వేడుకొనిరి. 

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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. 
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రోమీయులకు 3:27 => కాబటిట్ అతిశయకారణమెకక్డ? అది కొటిట్వేయబడెను. ఎటిట్ 

నాయ్యమునుబటిట్ అది కొటిట్వేయబడెను? కిర్యా నాయ్యమునుబటిట్యా? కాదు, విశావ్స 

నాయ్యమునుబటిట్యే. 

రోమీయులకు 3:28 => కాగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలు లేకుండ విశావ్సము వలననే 

మనుషుయ్లు నీతిమంతులుగా తీరచ్బడుచునాన్రని యెంచుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 

రోమీయులకు 3:30 => దేవుడు ఒకడే గనుక, ఆయన సునన్తి గలవారిని విశావ్సమూలముగాను, 

సునన్తి లేనివారిని విశావ్సముదావ్రాను, నీతిమంతులనుగా తీరుచ్ను. 

రోమీయులకు 4 :5 => పనిచేయక , భకిత్హీనుని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వానియందు 

విశావ్సముంచువానికి వాని విశావ్సము నీతిగా ఎంచబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 4:6 => ఆ పర్కారమే కిర్యలు లేకుండ దేవుడెవనిని నీతిమంతుడుగా ఎంచునో ఆ 

మనుషుయ్డు ధనుయ్డని దావీదుకూడ చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 4:7 => ఏలాగనగా తన అతికర్మములకు పరిహారము నొందినవాడు తన 

పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము నొందినవాడు ధనుయ్డు. 

రోమీయులకు 4:8 => పర్భువుచేత నిరోద్షియని ఎంచబడినవాడు ధనుయ్డు, 

రోమీయులకు 4:24 => మన పర్భువైన యేసును మృతులలోనుండి లేపినవానియందు 

విశావ్సముంచిన మనకును ఎంచబడునని మన నిమితత్ముకూడ వార్యబడెను. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

రోమీయులకు 5:9 => కాబటిట్ ఆయన రకత్ము వలన ఇపుప్డు నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మరింత 

నిశచ్యముగా ఆయనదావ్రా ఉగర్తనుండి రకిష్ంపబడుదుము. 

రోమీయులకు 8:1 => కాబటిట్ యిపుప్డు కీర్సుత్యేసునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు. 

Page  of 1975 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

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? 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 

గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  
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యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

యోబు 25:4 => నరుడు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు ఎటుల్ కాగలడు? సతరీకి పుటిట్నవాడు ఆయన 

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  

కీరత్నలు 143:2 => నీ సేవకునితో వాయ్జెయ్మాడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ సనిన్ధిని 

నీతిమంతుడుగా ఎంచబడడు. 

యిరిమ్యా 31:32 => అది ఐగుపుత్లోనుండి వారిని రపిప్ంచుటకై నేను వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన 

దినమున, వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు; నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ 

నిబంధనను భంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 10:25 => ఇదిగో ఒకపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు లేచి బోధకుడా, నితయ్జీవమునకు 

వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయవలెనని ఆయనను శోధించుచు అడిగెను. 

లూకా 10:28 => అందుకాయన నీవు సరిగా ఉతత్రమిచిచ్తివి; ఆలాగు చేయుము అపుప్డు 

జీవించెదవని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 4:15 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము ఉగర్తను పుటిట్ంచును; ధరమ్శాసత్రము లేనియెడల 

అతికర్మమును లేకపోవును. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

Page  of 1977 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

రోమీయులకు 7:10 => అపుప్డు జీవారథ్మైన ఆజఞ్ నాకు మరణారథ్మైనటుట్ కనబడెను. 

రోమీయులకు 7:11 => ఏలయనగా పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని ననున్ మోసపుచిచ్ దానిచేత 

ననున్ చంపెను. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

రోమీయులకు 9:31 => అయితే ఇశార్యేలు నీతికారణమైన నియమమును వెంటాడినను ఆ 

నియమమును అందుకొనలేదు, 

రోమీయులకు 10:4 => విశవ్సించు పర్తివానికి నీతి కలుగుటకై కీర్సుత్ ధరమ్శాసత్రమునకు 

సమాపిత్యైయునాన్డు. 

గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 

గలతీయులకు 2:19 => నేనైతే దేవుని విషయమై జీవించు నిమితత్ము ధరమ్శాసత్రమువలన 

ధరమ్శాసత్రము విషయమై చచిచ్నవాడనైతిని. 

గలతీయులకు 3:10 => ధరమ్శాసత్రము విధించిన కిర్యలకు సంబంధులందరు శాపమునకు 

లోనైయునాన్రు. ఎందుకనగా ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్యబడిన విధులనిన్యు చేయుటయందు 

నిలుకడగా ఉండని పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 

గలతీయులకు 3:12 => ధరమ్శాసత్రము విశావ్స సంబంధమైనది కాదుగాని దాని విధులను 

ఆచరించువాడు వాటివలననే జీవించును. 

గలతీయులకు 3:21 => ధరమ్శాసత్రము దేవుని వాగాద్నములకు విరోధమైనదా? అటల్నరాదు. 

జీవింపచేయ శకిత్గల ధరమ్శాసత్రము ఇయయ్బడియునన్యెడల వాసత్వముగా నీతి ధరమ్శాసత్రమూలముగానే 

కలుగును గాని  
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గలతీయులకు 3:22 => యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలముగా కలిగిన వాగాద్నము 

విశవ్సించువారికి అనుగర్హింపబడునటుల్, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను. 

గలతీయులకు 3:23 => విశావ్సము వెలల్డికాకమునుపు, ఇక ముందుకు బయలుపరచబడబోవు 

విశావ్సమవలంబింపవలసిన వారముగా చెరలో ఉంచబడినటుట్ మనము ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోనైనవారమైతివిు. 

గలతీయులకు 3:24 => కాబటిట్ మనము విశావ్సమూలమున నీతిమంతులమని తీరచ్బడునటుల్ కీర్సుత్ 

నొదద్కు మనలను నడిపించుటకు ధరమ్శాసత్రము మనకు బాలశిక్షకుడాయెను. 

గలతీయులకు 3:25 => అయితే విశావ్సము వెలల్డియాయెను గనుక ఇక బాలశిక్షకుని కిర్ంద 

ఉండము. 

గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదుధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

హెబీర్యులకు 7:19 => అంతకంటె శేర్షఠ్మైన నిరీక్షణ దానివెంట పర్వేశపెటట్బడెను. దీనిదావ్రా, 

దేవునియొదద్కు మనము చేరుచునాన్ము. 
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హెబీర్యులకు 9:9 => ఆ గుడారము పర్సుత్తకాలమునకు ఉపమానముగా ఉనన్ది. ఈ 

ఉపమానారథ్మునుబటిట్ మనసాస్కిష్ విషయములో ఆరాధకునికి సంపూరణ్సిదిధ్ కలుగజేయలేని 

అరప్ణలును బలులును అరిప్ంపబడుచునన్వి. 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

హెబీర్యులకు 10:4 => ఏలయనగా ఎడల్ యొకక్యు మేకల యొకక్యు రకత్ము పాపములను 

తీసివేయుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

లేవీయకాండము 25:9 => ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సవ్దేశమంతట శృంగనాదము 

చేయవలెను. పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినమున మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:25 => యాజకుడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను; తెలియకయే దాని చేసెను గనుక క్షమింపబడును. వారు పొరబాటున 

చేసిన పాపములనుబటిట్ తమ అరప్ణమును, అనగా యెహోవాకు చెందవలసిన హోమమును 

పాపపరిహారారథ్బలిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:20 => అపవితుర్డు పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల అటిట్ మనుషుయ్డు 

సమాజములోనుండి కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచెను; 

పాపపరిహారజలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  
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కీరత్నలు 85:2 => నీ పర్జల దోషమును పరిహరించియునాన్వు వారి పాపమంతయు 

కపిప్వేసియునాన్వు (సెలా.) 

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 

గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

మతత్యి 9:2 => ఇదిగో జనులు పక్షవాయువుతో మంచముపటిట్యునన్ యొకని ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ పాపములు 

క్షమింపబడియునన్వని పక్షవాయువు గల వానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

లూకా 1:77 => మరియు ఓ శిశువా, నీవు సరోవ్నన్తుని పర్వకత్వనబడుదువు మన దేవుని మహా 

వాతస్లయ్మును బటిట్ వారి పాపములను క్షమించుట వలన  

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 
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లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 20:23 => మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి 

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:31 => యేసు దేవుని కుమారుడైన కీర్సుత్ అని మీరు నముమ్నటుల్ను, నమిమ్ ఆయన 

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 
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రోమీయులకు 2:13 => ధరమ్శాసత్రము వినువారు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులు కారుగాని 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచువారే నీతిమంతులుగా ఎంచబడుదురు. 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

రోమీయులకు 3:28 => కాగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలు లేకుండ విశావ్సము వలననే 

మనుషుయ్లు నీతిమంతులుగా తీరచ్బడుచునాన్రని యెంచుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 5:16 => మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శికాష్విధి కలిగినటుట్ ఆ దానము 

కలుగలేదు. ఏలయనగా తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలముగా వచిచ్నదై శికాష్విధికి కారణమాయెను; 

కృపావరమైతే అనేకమైన అపరాధముల మూలముగా వచిచ్నదై మనుషుయ్లు నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 5:18 => కాబటిట్ తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలమున వచిచ్నదై, మనుషుయ్లకందరికిని 

శికాష్విధి కలుగుటకు ఏలాగు కారణమాయెనో, ఆలాగే ఒకక్ పుణయ్కారయ్మువలన కృపాదానము 

మనుషుయ్లకందరికిని జీవపర్దమైన నీతి విధింపబడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 10:8 => అదేమని చెపుప్చునన్ది? వాకయ్ము నీయొదద్ను, నీ నోటను నీ 

హృదయములోను ఉనన్ది; అది మేము పర్కటించు విశావ్సవాకయ్మే. 

1 కొరిందీయులకు 15:17 => కీర్సుత్ లేపబడనియెడల మీ విశావ్సము వయ్రథ్మే, మీరింకను మీ 

పాపములలోనే యునాన్రు. 
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2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

గలతీయులకు 3:24 => కాబటిట్ మనము విశావ్సమూలమున నీతిమంతులమని తీరచ్బడునటుల్ కీర్సుత్ 

నొదద్కు మనలను నడిపించుటకు ధరమ్శాసత్రము మనకు బాలశిక్షకుడాయెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:29 => ఏలయనగా మీరు నాయందు చూచినటిట్యు, నాయందునన్దని మీరిపుప్డు 

వినుచునన్టిట్యు పోరాటము మీకును కలిగియునన్ందున 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

హెబీర్యులకు 7:18 => ఆ ధరమ్శాసత్రము దేనికిని సంపూరణ్సిదిధ్ కలుగజేయలేదు గనుక 

ముందియయ్బడిన ఆజఞ్ బలహీనమైనందునను నిష పర్యోజనమైనందునను అది నివారణ 

చేయబడియునన్ది; 

హెబీర్యులకు 8:12 => నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపములను ఇకను 

ఎనన్డును జాఞ్పకము చేసికొననని పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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వచనము 43 

సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు యూదులును, భకిత్పరులైన యూదమత 

పర్విషుట్లును, పౌలును బరన్బాను వెంబడించిరి. వీరు వారితో మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు 

నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచచ్రించిరి. 

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షుఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 
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హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

యెషయా 29:14 => కాగా నేను మరల ఈ జనులయెడల ఒక ఆశచ్రయ్కారయ్ము జరిగింతును బహు 

ఆశచ్రయ్ముగా జరిగింతును వారి జాఞ్నుల జాఞ్నము వయ్రథ్మగును వారి బుదిధ్మంతుల బుదిధ్ 

మరుగైపోవును.  

హబకూక్కు 1:5 => అనయ్జనులలో జరుగునది చూడుడి , ఆలోచించుడి , కేవలము 

విసమ్యమునొందుడి. మీ దినములలో నేనొక కారయ్ము జరిగింతును, ఆలాగు జరుగునని యొకడు 

మీకు తెలిపినను మీరతని నమమ్కయుందురు. 

సామెతలు 19:29 => అపహాసకులకు తీరుప్లును బుదిధ్హీనుల వీపులకు దెబబ్లును 

నియమింపబడినవి. 

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  

యెషయా 29:9 => జనులారా, తేరి చూడుడి విసమ్యమొందుడి మీ కండల్ను చెడగొటుట్కొనుడి 

గుర్డిడ్వారగుడి దార్కాష్రసము లేకయే వారు మతుత్లైయునాన్రు మదయ్పానము చేయకయే 

తూలుచునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 

దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 
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మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మారుక్ 12:11 => ఇది పర్భువువలననే కలిగెను ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను లేఖనము 

మీరు చదువలేదా? అని అడుగగా 

లూకా 10:11 => మీరు దాని వీధులలోనికి పోయి మా పాదములకు అంటిన మీ పటట్ణపు 

ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచునాన్ము; అయినను దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్దని 

తెలిసికొనుడని చెపుప్డి. 

వచనము 44 

మరుసటి విశార్ంతిదినమున దాదాపుగా ఆ పటట్ణమంతయు దేవుని వాకయ్ము వినుటకు కూడివచెచ్ను. 

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 1:26 => కాబటిట్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను మీకు భయము 

వచుచ్నపుప్డు నేను అపహాసయ్ము చేసెదను 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  
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సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 1:32 => జాఞ్నము లేనివారు దేవుని విసరిజ్ంచి నాశనమగుదురు. బుదిధ్హీనులు కేష్మము 

కలిగినదని మైమరచి నిరూమ్లమగుదురు.  

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

యెషయా 5:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయొకక్ ధరమ్శాసత్రమును నిరల్క్షయ్పెటుట్దురు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని వాకుక్ను తృణీకరించుదురు. కాబటిట్ అగిన్జావ్ల కొయయ్కాలును 

కాలిచ్వేయునటుల్ ఎండిన గడిడ్ మంటలో భసమ్మగునటుల్ వారి వేరు కుళి ల్పోవును వారి పువువ్ ధూళివలె 

పైకి ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 28:14 => కాబటిట్ యెరూషలేములోనునన్ యీ జనులను ఏలు అపహాసకులారా, 

యెహోవా వాకయ్ము వినుడి  

యెషయా 28:15 => మేము మరణముతో నిబంధన చేసికొంటిమి పాతాళముతో ఏకమైతివిు 

ఉపదర్వము పర్వాహమువలె వడిగా దాటునపుప్డు అది మాయొదద్కు రాదు అబదధ్ములను మాకు 

ఆశర్యముగా చేసికొంటిమి మాయకిర్ంద దాగియునాన్ము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే.  

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

యెషయా 28:17 => నేను నాయ్యము కొలనూలుగాను నీతి మటట్పుగుండుగాను పెటెట్దను వడగండుల్ 

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  
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యెషయా 28:18 => మరణముతో మీరు చేసికొనిన నిబంధన కొటిట్వేయబడును పాతాళముతో 

మీరు చేసికొనిన ఒడంబడిక నిలువదు పర్వాహమువలె ఉపదర్వము మీ మీదుగా దాటునపుప్డు మీరు 

దానిచేత తొర్కక్బడిన వారగుదురు 

యెషయా 28:19 => వచుచ్నపుప్డెలల్ను అది మిముమ్ను ఈడుచ్కొనిపోవును పర్తి ఉదయము పర్తి 

పగలు పర్తి రాతిర్ అది వచుచ్ను ఇటిట్ పర్కటన గర్హించుటవలన మహా భయము పుటుట్ను.  

యెషయా 28:20 => పండుకొనుటకు మంచము పొడుగు చాలదు కపుప్కొనుటకు దుపప్టి వెడలుప్ 

చాలదు. 

యెషయా 28:21 => నిజముగా తన కారయ్మును తన ఆశచ్రయ్మైన కారయ్మును చేయుటకు 

అపూరవ్మైన తన కారయ్ము నొనరించుటకు ఆయన పెరాజీము అను కొండమీద లేచినటుల్ యెహోవా 

లేచును గిబియోను లోయలో ఆయన రేగినటుల్ రేగును.  

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  

లూకా 16:14 => ధనాపేక్షగల పరిసయుయ్లు ఈ మాటలనిన్యు విని ఆయనను 

అపహసించుచుండగా 

లూకా 23:35 => పర్జలు నిలువబడి చూచుచుండిరి; అధికారులును వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను; 

వీడు దేవుడేరప్రచుకొనిన కీర్సుత్ అయినయెడల తనున్తాను రకిష్ంచుకొనునని అపహసించిరి. 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

హెబీర్యులకు 10:30 => పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలమితుత్ననియు మరియు పర్భువు తన 

పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని ఎరుగుదుము గదా. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14 => ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే 

మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

యెషయా 65:15 => నేనేరప్రచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు పర్భువగు 

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

మతత్యి 8:10 => యేసు ఈ మాట విని ఆశచ్రయ్పడి, వెంట వచుచ్చునన్వారిని చూచి ఇశార్యేలులో 

నెవనికైనను నేనింత విశావ్సమునన్టుట్ చూడలేదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 
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మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మతత్యి 22:7 => కాబటిట్ రాజు కోపపడి తన దండల్ను పంపి, ఆ నరహంతకులను సంహరించి, వారి 

పటట్ణము తగలబెటిట్ంచెను. 

మతత్యి 22:8 => అపుప్డతడు పెండిల్విందు సిదధ్ముగా ఉనన్ది గాని పిలువబడినవారు పాతుర్లు 

కారు. 

మతత్యి 22:9 => గనుక రాజమారగ్ములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండిల్విందుకు 

పిలువుడని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడడ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 
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మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 23:38 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు విడువబడియునన్ది 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

లూకా 21:20 => యెరూషలేము దండల్చేత చుటట్బడుట మీరు చూచునపుప్డు దాని నాశనము 

సమీపమైయునన్దని తెలిసికొనుడి. 

లూకా 21:21 => అపుప్డు యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; దాని 

మధయ్నుండువారు వెలుపలికి పోవలెను; పలెల్టూళల్లోనివారు దానిలో పర్వేశింపకూడదు. 

లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 

లూకా 21:23 => ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. భూమిమీద మికిక్లి 

యిబబ్ందియు ఈ పర్జలమీద కోపమును వచుచ్ను. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 
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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. 

రోమీయులకు 11:7 => ఆలాగైన ఏమగును?ఇశార్యేలు వెదకునది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, 

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

రోమీయులకు 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 11:11 => కాబటిట్ నేనడుగునది ఏమనగా, వారు పడిపోవునటుల్గా తొటిర్లిల్రా? 

అటల్నరాదు. 

రోమీయులకు 11:12 => వారికి రోషము పుటిట్ంచుటకై వారి తొటుర్పాటువలన అనయ్జనులకు 

రక్షణకలిగెను. వారి తొటుర్పాటు లోకమునకు ఐశవ్రయ్మును, వారి కీష్ణదశ అనయ్జనులకు 

ఐశవ్రయ్మును అయినయెడల వారి పరిపూరణ్త యెంత యెకుక్వగా ఐశవ్రయ్కరమగును! 

రోమీయులకు 11:13 => అనయ్జనులగు మీతో నేను మాటలాడుచునాన్ను. నేను అనయ్జనులకు 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను గనుక ఏ విధముననైనను నా రకత్సంబంధులకు రోషము పుటిట్ంచి, 

రోమీయులకు 11 :14 => వారిలో కొందరినైనను రకిష్ంపవలెనని నా పరిచరయ్ను 

ఘనపరచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:3 => ఎటల్నగా కీర్సుత్ మరమ్ము దేవదరశ్నమువలన నాకు తెలియపరచబడినదను 

సంగతినిగూరిచ్ మునుపు సంకేష్పముగా వార్సితిని. 
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ఎఫెసీయులకు 3:4 => మీరు దానిని చదివినయెడల దానినిబటిట్ ఆ కీర్సుత్ మరమ్మునుగూరిచ్ నాకు 

కలిగిన జాఞ్నము గర్హించుకొనగలరు. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

కొలొసస్యులకు 1:26 => మీ నిమితత్ము నాకు అపప్గింపబడిన దేవుని యేరాప్టు పర్కారము, నేను 

ఆ సంఘమునకు పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

ఆదికాండము 25:34 => యాకోబు ఆహారమును చికుక్డుకాయల వంటకమును ఏశావుకిచెచ్ను; 

అతడు తిని తార్గి లేచిపోయెను. అటుల్ ఏశావు తన జేయ్షఠ్తవ్మును తృణీకరించెను. 
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లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

సంఖాయ్కాండము 11:20 => ఒక నెల దినములవరకు, అనగా అది మీ నాసికారంధర్ములలోనుండి 

వచిచ్ మీకు అసహయ్ము పుటుట్వరకు దానిని తిందురు; ఏలయనగా మీరు మీ మధయ్నునన్ యెహోవాను 

నిరల్క్షయ్ముచేసి ఆయన సనిన్ధిని ఏడిచ్ ఐగుపుత్లోనుండి యెందుకు వచిచ్తిమనుకొంటిరి.  

సంఖాయ్కాండము 14:31 => అయితే వారు కొలల్పోవుదురని మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లను నేను ఆ 

దేశములోపలికి రపిప్ంచెదను; మీరు తృణీకరించిన దేశమును వారు సవ్తంతిర్ంచుకొనెదరు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:28 => వెఱిఱ్తనముచేతను గుర్డిడ్తనముచేతను హృదయ 

విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్ బాధించును. 

1 సమూయేలు 3:11 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలులో 

నేనొక కారయ్ము చేయబోవుచునాన్ను; దానిని వినువారందరి చెవులు గింగురుమనును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 118:23 => అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము 

సామెతలు 19:29 => అపహాసకులకు తీరుప్లును బుదిధ్హీనుల వీపులకు దెబబ్లును 

నియమింపబడినవి. 

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  

యెషయా 29:9 => జనులారా, తేరి చూడుడి విసమ్యమొందుడి మీ కండల్ను చెడగొటుట్కొనుడి 

గుర్డిడ్వారగుడి దార్కాష్రసము లేకయే వారు మతుత్లైయునాన్రు మదయ్పానము చేయకయే 

తూలుచునాన్రు.  
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యిరిమ్యా 4:9 => ఇదే యెహోవా వాకుక్. ఆ దినమున రాజును అధిపతులును ఉనమ్తుత్లగుదురు 

యాజకులు విభార్ంతి నొందుదురు, పర్వకత్లు విసమ్య మొందుదురు. 

దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

హబకూక్కు 1:5 => అనయ్జనులలో జరుగునది చూడుడి , ఆలోచించుడి , కేవలము 

విసమ్యమునొందుడి. మీ దినములలో నేనొక కారయ్ము జరిగింతును, ఆలాగు జరుగునని యొకడు 

మీకు తెలిపినను మీరతని నమమ్కయుందురు. 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

మారుక్ 12:11 => ఇది పర్భువువలననే కలిగెను ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను లేఖనము 

మీరు చదువలేదా? అని అడుగగా 

యోహాను 3:15 => ఆలాగే విశవ్సించు పర్తివాడును నశింపక ఆయన దావ్రా నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ మనుషయ్కుమారుడు ఎతత్బడవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

1 కొరిందీయులకు 1:18 => సిలువను గూరిచ్న వారత్, నశించుచునన్ వారికి వెఱిఱ్తనము గాని 

రకిష్ంపబడుచునన్ మనకు దేవుని శకిత్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

1 యోహాను 1:3 => మాతో కూడ మీకును సహవాసము కలుగునటుల్ మేము చూచినదానిని 

వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచునాన్ము. మన సహవాసమైతే తండిర్తో కూడను ఆయన 

కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్తో కూడను ఉనన్ది. 

వచనము 45 

యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి 

అడడ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

యెహెజేక్లు 3:6 => నీవు గర్హింపలేని ఏసమాటలు పలుకు అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ 

పంపుటలేదు, అటిట్వారియొదద్కు నేను నినున్ పంపినయెడల వారు నీ మాటలు విందురు. 

మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

మతత్యి 19:30 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:44 => మరుసటి విశార్ంతిదినమున దాదాపుగా ఆ పటట్ణమంతయు 

దేవుని వాకయ్ము వినుటకు కూడివచెచ్ను. 
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నిరగ్మకాండము 3:20 => కాని, నేను నా చెయియ్ చాపి ఐగుపుత్ మధయ్మున నేను చేయదలచియునన్ 

నా అదుభ్తములనిన్టిని చూపి దాని పాడుచేసెదను. అటుతరువాత అతడు మిముమ్ పంపివేయును. 

నెహెమాయ్ 8:13 => రెండవ దినమందు జనులందరి పెదద్లలో పర్ధానులైన వారును యాజకులును 

లేవీయులును ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు వినవలెనని శాసిత్యైన ఎజార్యొదద్కు కూడి వచిచ్రి. 

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 

యోహాను 4:30 => వారు ఊరిలోనుండి బయలుదేరి ఆయనయొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:13 => విశార్ంతిదినమున గవిని దాటి నదీతీరమున పార్రథ్న 

జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:7 => అకక్డనుండి వెళి ల్, దేవునియందు భకిత్గల తీతియు యూసుత్ అను 

ఒకని యింటికి వచెచ్ను. అతని యిలుల్ సమాజమందిరమును ఆనుకొనియుండెను. 

రోమీయులకు 11:11 => కాబటిట్ నేనడుగునది ఏమనగా, వారు పడిపోవునటుల్గా తొటిర్లిల్రా? 

అటల్నరాదు. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

వచనము 46 
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అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; 

అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా 

ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:34 => అయితే కొందరు మనుషుయ్లు అతని హతుత్కొని విశవ్సించిరి. 

వారిలో అరేయొపగీతుడైన దియొనూసియు, దమరి అను ఒక సతరీయు, వీరితోకూడ మరికొందరు 

నుండిరి. 

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 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:23 => అతనికి ఒక దినము నియమించి, అతని బసలోనికి 

అతనియొదద్కు అనేకులు వచిచ్రి. ఉదయమునుండి సాయంకాలమువరకు అతడు దేవుని 

రాజయ్మునుగూరిచ్ పూరిత్గా సాక్షయ్మిచుచ్చు, మోషే ధరమ్శాసత్రములోనుండియు పర్వకత్లలోనుండియు 

సంతగులెతిత్ యేసునుగూరిచ్ వివరముగా బోధించుచు వారిని ఒపిప్ంచుచుండెను 

యోహాను 8:31 => కాబటిట్ యేసు, తనను నమిమ్న యూదులతో మీరు నా వాకయ్మందు 

నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిషుయ్లైయుండి సతయ్మును గర్హించెదరు; 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

యోహాను 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. 

యోహాను 15:9 => తండిర్ ననున్ ఏలాగు పేర్మించెనో నేనును మిముమ్ను ఆలాగు పేర్మించితిని, నా 

పేర్మయందు నిలిచియుండుడి. 

యోహాను 15:10 => నేను నా తండిర్ ఆజఞ్లు గైకొని ఆయన పేర్మయందు నిలిచియునన్ పర్కారము 

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను 

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:16 => అయినను ఇపప్టివరకు మనకు లభించిన దానిని బటిట్యే కర్మముగా 

నడుచుకొందము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => అటిట్ శర్మలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన 

వారమని మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిముమ్ను 

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

హెబీర్యులకు 6:11 => మీరు మందులు కాక, విశావ్సముచేతను ఓరుప్చేతను వాగాద్నములను 

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  
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హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

2 పేతురు 3:14 => పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, 

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 2:28 => కాబటిట్ చినన్పిలల్లారా, ఆయన పర్తయ్క్షమగునపుప్డు ఆయన రాకడయందు 

మనము ఆయన యెదుట సిగుగ్పడక ధైరయ్ము కలిగియుండునటుల్ మీరాయనయందు నిలిచియుండుడి. 

2 యోహాను 1:9 => కీర్సుత్ బోధయందు నిలిచియుండక దానిని విడిచి ముందునకు సాగు 

పర్తివాడును దేవుని అంగీకరింపనివాడు; ఆ బోధయందు నిలిచియుండువాడు తండిర్ని కుమారుని 

అంగీకరించువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 
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రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

గలతీయులకు 5:4 => మీలో ధరమ్శాసత్రమువలన నీతిమంతులని తీరచ్బడువారెవరో వారు 

కీర్సుత్లోనుండి బొతిత్గా వేరుచేయబడి యునాన్రు, కృపలోనుండి తొలగిపోయి యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 29:25 => పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 
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లూకా 12:52 => ఇపుప్టినుండి ఒక ఇంటిలో అయిదుగురు వేరుపడి, ఇదద్రికి విరోధముగా 

ముగుగ్రును, ముగుగ్రికి విరోధముగా యిదద్రును ఉందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 

వచనము 47 

ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా 

ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  
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కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యెషయా 60:8 => మేఘమువలెను ఎగయు గువవ్లవలెను గూళల్కు ఎగసివచుచ్ వీరెవరు? 

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

మారుక్ 1:33 => పటట్ణమంతయు ఆ యింటి వాకిట కూడియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:6 => జనసమూహములు విని ఫిలిపుప్ చేసిన సూచక కిర్యలను 

చూచినందున అతడు చెపిప్న మాటలయందు ఏక మనసుస్తో లక్షయ్ముంచగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:13 => అపుప్డు సీమోను కూడ నమిమ్ బాపిత్సమ్ముపొంది ఫిలిపుప్ను 

ఎడబాయకుండి, సూచక కిర్యలును గొపప్ అదుభ్తములును జరుగుట చూచి విభార్ంతినొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:42 => వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళుల్చుండగా ఈ మాటలను 

మరుసటి విశార్ంతిదినమున తమతో చెపప్వలెనని జనులు వేడుకొనిరి. 

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. 

వచనము 48 
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అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు 

నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:29 => అందుకు మోషేనా నిమితత్ము నీకు రోషము వచెచ్నా? యెహోవా 

పర్జలందరును పర్వకత్లగునటుల్ యెహోవా తన ఆతమ్ను వారిమీద ఉంచునుగాక అని అతనితో అనెను. 

పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

మతత్యి 27:18 => విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రు? బరబబ్నా లేక కీర్సత్నబడిన 

యేసునా? అని వారిని అడిగెను. ఏలయనగా వారు అసూయచేత ఆయనను అపప్గించిరని అతడు 

ఎరిగియుండెను 

లూకా 15:25 => అపుప్డు అతని పెదద్ కుమారుడు పొలములో ఉండెను. వాడు (పొలమునుండి) 

వచుచ్చు ఇంటిదగగ్రకు రాగా, వాదయ్ములును నాటయ్మును జరుగుట విని 

లూకా 15:26 => దాసులలో ఒకని పిలిచి ఇవి ఏమిటని అడుగగా 
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లూకా 15:27 => ఆ దాసుడు అతనితో నీ తముమ్డు వచిచ్యునాన్డు, అతడు తనయొదద్కు 

సురకిష్తముగా వచిచ్నందున నీ తండిర్ కొర్వివ్న దూడను వధించెననెను. 

లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 

లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 

లూకా 15:30 => అయితే నీ ఆసిత్ని వేశయ్లతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు 

కొర్వివ్న దూడను వధించితివని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

1 కొరిందీయులకు 3:3 => మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై 

మనుషయ్రీతిగా నడుచుకొనువారు కారా? 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

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 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

యూదా 1:10 => వీరైతే తాము గర్హింపని విషయములనుగూరిచ్ దూషించువారై , 

వివేకశూనయ్ములగు మృగములవలె వేటిని సావ్భావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తముమ్నుతాము 

నాశనము చేసికొనుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

సామెతలు 19:3 => అటిట్వాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపించును. 

సామెతలు 23:9 => బుదిధ్హీనుడు వినగా మాటలాడకుము అటిట్వాడు నీ మాటలలోని జాఞ్నమును 

తృణీకరించును. 
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యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

మతత్యి 10:34 => నేను భూమిమీదికి సమాధానమును పంపవచిచ్తినని తలంచకుడి; ఖడగ్మునే 

గాని సమాధానమును పంపుటకు నేను రాలేదు. 

మతత్యి 20:11 => వారది తీసికొని చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట మాతర్మే పనిచేసినను,  

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 

మారుక్ 8:13 => వారిని విడిచి మరల దోనె యెకిక్ అదద్రికి పోయెను. 

మారుక్ 15:10 => పిలాతు తెలిసికొని నేను యూదుల రాజును మీకు విడుదల చేయగోరుచునాన్రా? 

అని అడిగెను. 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

లూకా 14:18 => అయితే వారందరు ఏకమనసుస్తో నెపములు చెపప్సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక 

పొలము కొనియునాన్ను, అవశయ్ముగా వెళి ల్ దాని చూడవలెను, ననున్ క్షమింపవలెనని నినున్ వేడు 

కొనుచునాన్ననెను 

లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 

యోహాను 12:11 => పర్ధానయాజకులు లాజరునుకూడ చంప నాలోచనచేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 

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 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => మేము మూరు ఖ్లైన దుషట్మనుషుయ్లచేతిలోనుండి తపిప్ంపబడు 

నిమితత్మును, మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి; విశావ్సము అందరికి లేదు. 
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1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

వచనము 49 

పర్భువు వాకయ్ము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

రోమీయులకు 10:20 => మరియు యెషయా తెగించి ననున్ వెదకనివారికి నేను దొరకితిని; ననున్ 

విచారింపనివారికి పర్తయ్క్షమైతిని అని చెపుప్చునాన్డు.  

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 
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ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:14 => మరియు సహోదరులైన వారిలో ఎకుక్వమంది నా బంధకముల 

మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు 

మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

మతత్యి 10:6 => ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 
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రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రు హ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 32:9 => మరియు యెహోవా ఇటల్నెను నేను ఈ పర్జలను చూచియునాన్ను; ఇదిగో 

వారు లోబడనొలల్ని పర్జలు. 

నిరగ్మకాండము 32:10 => కావున నీవు ఊరకుండుము; నా కోపము వారిమీద మండును, నేను 

వారిని కాలిచ్వేసి నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదనని మోషేతో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21 => వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుటిట్ంచిరి తమ 

వయ్రథ్ పర్వరత్నవలన నాకు ఆగర్హము పుటిట్ంచిరి కాబటిట్ జనముకాని వారివలన వారికి రోషము 

పుటిట్ంతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుటిట్ంతును. 

యెషయా 49:5 => యెహోవా దృషిట్కి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా 

తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొదద్కు యాకోబును తిరిగి రపిప్ంచుటకు ఇశార్యేలు ఆయనయొదద్కు 

సమకూరచ్బడుటకు ననున్ గరభ్మున పుటిట్ంచిన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 
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భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

యెషయా 49:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుకూలసమయమందు నేను నీ మొర 

నాలకించి నీకు ఉతత్రమిచిచ్తిని రక్షణదినమందు నినున్ ఆదుకొంటిని. బయలువెళుల్డి అని 

బంధింపబడినవారితోను బయటికి రండి అని చీకటిలో నునన్వారితోను చెపుప్చు దేశమును చకక్పరచి 

పాడైన సావ్సథ్య్ములను పంచిపెటుట్టకై నినున్ కాపాడి పర్జలకు నిబంధనగా నియమించితిని.  

మతత్యి 10:13 => ఆ యిలుల్ యోగయ్మైనదైతే మీ సమాధానము దానిమీదికి వచుచ్ను; అది 

అయోగయ్మైనదైతే మీ సమాధానము మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

మతత్యి 10:14 => ఎవడైనను మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుండినయెడల మీరు ఆ 

యింటినైనను ఆ పటట్ణమైనను విడిచిపోవునపుప్డు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి. 

మతత్యి 10:15 => విమరశ్దినమందు ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ గొమొఱాఱ్ పర్దేశముల గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మతత్యి 22:7 => కాబటిట్ రాజు కోపపడి తన దండల్ను పంపి, ఆ నరహంతకులను సంహరించి, వారి 

పటట్ణము తగలబెటిట్ంచెను. 

మతత్యి 22:8 => అపుప్డతడు పెండిల్విందు సిదధ్ముగా ఉనన్ది గాని పిలువబడినవారు పాతుర్లు 

కారు. 
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మతత్యి 22:9 => గనుక రాజమారగ్ములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండిల్విందుకు 

పిలువుడని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడడ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

లూకా 14:16 => ఆయన అతనితో నిటల్నెను ఒక మనుషుయ్డు గొపప్ విందు చేయించి అనేకులను 

పిలిచెను. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

లూకా 14:18 => అయితే వారందరు ఏకమనసుస్తో నెపములు చెపప్సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక 

పొలము కొనియునాన్ను, అవశయ్ముగా వెళి ల్ దాని చూడవలెను, ననున్ క్షమింపవలెనని నినున్ వేడు 

కొనుచునాన్ననెను 

లూకా 14:19 => మరియెకడు నేను అయిదు జతల యెడల్ను కొనియునాన్ను, వాటిని పరీకిష్ంప 

వెళుల్చునాన్ను, ననున్ క్షమింపవలెనని వేడుకొనుచునాన్ననెను. 

లూకా 14:20 => మరియొకడు నేనొక సతరీని వివాహము చేసికొనాన్ను; అందుచేత నేను రాలేననెను. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళి ల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

లూకా 14:22 => అంతట దాసుడు పర్భువా, నీ వాజాఞ్పించినటుట్ చేసితినిగాని యింకను చోటునన్దని 

చెపెప్ను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 14:24 => ఏలయనగా పిలువబడిన ఆ మనుషుయ్లలో ఒకడును నా విందు రుచిచూడడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 
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యోహాను 1:11 => ఆయన తన సవ్కీయులయొదద్కు వచెచ్ను; ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను 

అంగీకరింపలేదు. 

రోమీయులకు 10:19 => మరియు నేను చెపుప్నదేమనగా ఇశార్యేలునకు తెలియకుండెనా?జనము 

కానివారివలన మీకు రోషము పుటిట్ంచెదను, అవివేకమైన జనమువలన మీకు ఆగర్హము 

కలుగజేతును. అని మొదట మోషే చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:20 => మరియు యెషయా తెగించి ననున్ వెదకనివారికి నేను దొరకితిని; ననున్ 

విచారింపనివారికి పర్తయ్క్షమైతిని అని చెపుప్చునాన్డు.  

రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 11:11 => కాబటిట్ నేనడుగునది ఏమనగా, వారు పడిపోవునటుల్గా తొటిర్లిల్రా? 

అటల్నరాదు. 

రోమీయులకు 11:12 => వారికి రోషము పుటిట్ంచుటకై వారి తొటుర్పాటువలన అనయ్జనులకు 

రక్షణకలిగెను. వారి తొటుర్పాటు లోకమునకు ఐశవ్రయ్మును, వారి కీష్ణదశ అనయ్జనులకు 

ఐశవ్రయ్మును అయినయెడల వారి పరిపూరణ్త యెంత యెకుక్వగా ఐశవ్రయ్కరమగును! 

రోమీయులకు 11:13 => అనయ్జనులగు మీతో నేను మాటలాడుచునాన్ను. నేను అనయ్జనులకు 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను గనుక ఏ విధముననైనను నా రకత్సంబంధులకు రోషము పుటిట్ంచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

యెషయా 55:5 => నీవెరుగని జనులను నీవు పిలిచెదవు నినెన్రుగని జనులు యెహోవా నినున్ 

మహిమపరచగా చూచి నీ దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ నీయొదద్కు 

పరుగెతిత్ వచెచ్దరు.  
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నాయ్యాధిపతులు 6:39 => అపుప్డు గిదోయ్ను నీ కోపము నా మీద మండనియయ్కుము; ఇంకొక మారే 

ఆ బొచుచ్చేత శోధింప సెలవిముమ్. నేల అంతటిమీద మంచు పడియుండగా ఆ బొచుచ్ మాతర్మే 

పొడిగా ఉండనిమమ్ని దేవునితో అనగా 

యోబు 17:8 => యథారథ్వంతులు దీనినిచూచి ఆశచ్రయ్పడుదురు నిరోద్షులు భకిత్హీనుల సిథ్తి చూచి 

కలవరపడుదురు. 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

సామెతలు 19:3 => అటిట్వాడు హృదయమున యెహోవామీద కోపించును. 

సామెతలు 23:9 => బుదిధ్హీనుడు వినగా మాటలాడకుము అటిట్వాడు నీ మాటలలోని జాఞ్నమును 

తృణీకరించును. 

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.  

యెహెజేక్లు 2:5 => గనుక వారు వినినను వినకపోయినను తమ మధయ్ పర్వకత్యునాన్డని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని నీవు వారికి పర్కటింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 

యోనా 4:1 => యోనా దీని చూచి బహు చింతాకార్ంతుడై కోపగించుకొని 

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 

మీకా 5:7 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను, 

మనుషయ్పర్యతన్ము లేకుండను నరుల యోచన లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను ఆ యా 

జనముల మధయ్ను నుందురు. 

జెకరాయ్ 11:9 => కాబటిట్ నేనికను మిముమ్ను కాపు కాయను; చచుచ్నది చావవచుచ్ను, నశించునది 

నశింపవచుచ్ను, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము ఒకటి తినవచుచ్ను అనిచెపిప్ 

మతత్యి 2:10 => వారు ఆ నక్షతర్మును చూచి, అతాయ్నందభరితులై యింటిలోనికి వచిచ్, 

మతత్యి 12:18 => ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు ఈయనను నేను ఏరప్రచుకొంటిని ఈయన నా 

పార్ణమునకిషుట్డైన నా పిర్యుడు ఈయనమీద నా ఆతమ్ నుంచెదను ఈయన అనయ్జనులకు 

నాయ్యవిధిని పర్చురము చేయును. 

మతత్యి 13:54 => అందువలన వారాశచ్రయ్పడి ఈ జాఞ్నమును ఈ అదుభ్తములును 

ఇతనికెకక్డనుండి వచిచ్నవి? 

మతత్యి 15:24 => ఆయన ఇశార్యేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే గాని మరి 

ఎవరియొదద్కును నేను పంపబడలేదనెను 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 
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మతత్యి 22:4 => కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిదధ్పరచియునాన్ను; ఎదుద్లును కొర్వివ్న 

పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; పెండిల్విందుకు రండని పిలువబడిన 

వారితో చెపుప్డని వేరే దాసులను పంపెను గాని 

మతత్యి 22:8 => అపుప్డతడు పెండిల్విందు సిదధ్ముగా ఉనన్ది గాని పిలువబడినవారు పాతుర్లు 

కారు. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 8:13 => వారిని విడిచి మరల దోనె యెకిక్ అదద్రికి పోయెను. 

మారుక్ 10:31 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు 

అనెను. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

లూకా 10:11 => మీరు దాని వీధులలోనికి పోయి మా పాదములకు అంటిన మీ పటట్ణపు 

ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచునాన్ము; అయినను దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్దని 

తెలిసికొనుడని చెపుప్డి. 

లూకా 14:18 => అయితే వారందరు ఏకమనసుస్తో నెపములు చెపప్సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక 

పొలము కొనియునాన్ను, అవశయ్ముగా వెళి ల్ దాని చూడవలెను, ననున్ క్షమింపవలెనని నినున్ వేడు 

కొనుచునాన్ననెను 

లూకా 14:24 => ఏలయనగా పిలువబడిన ఆ మనుషుయ్లలో ఒకడును నా విందు రుచిచూడడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 
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లూకా 20:16 => అతడు వచిచ్ ఆ కాపులను సంహరించి తన దార్క్షతోటను ఇతరులకు ఇచుచ్నని 

ఆయన చెపప్గా వారు విని అటుల్ కాకపోవునుగాకనిరి. 

యోహాను 7:35 => అందుకు యూదులు మనము ఈయనను కనుగొనకుండునటుల్ ఈయన ఎకక్డికి 

వెళల్బోవుచునాన్డు? గీర్సుదేశసుథ్లలో చెదరిపోయిన వారియొదద్కు వెళి ల్ గీర్సుదేశసుథ్లకు బోధించునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:12 => అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గీర్సుదేశసుథ్లైన 

సతరీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 
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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 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

రోమీయులకు 15:8 => నేను చెపుప్నదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగాద్నముల విషయములో 

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

ఎఫెసీయులకు 3:2 => మీకొరకు నాకనుగర్హింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన యేరాప్టునుగూరిచ్ 

మీరు వినియునాన్రు. 
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కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

1 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 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

తీతుకు 3:11 => అటిట్వాడు మారగ్ము తపిప్ తనకు తానే శిక్ష విధించుకొనినవాడై పాపము 

చేయుచునాన్డని నీవెరుగుదువు. 

హెబీర్యులకు 4:2 => వారికి పర్కటింపబడినటుల్ మనకును సువారత్ పర్కటింపబడెను, గాని వారు 

వినిన వారితో విశావ్సము గలవారై కలిసియుండలేదు గనుక వినన్ వాకయ్ము వారికి 

నిష పర్యోజనమైనదాయెను.  

హెబీర్యులకు 4:6 => కాగా ఎవరో కొందరు విశార్ంతిలో పర్వేశించుదురను మాట నిశచ్యము 

గనుకను, ముందు సువారత్ వినినవారు అవిధేయతచేత పర్వేశింపలేదు గనుకను, 
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హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

వచనము 50 

గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును 

హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళి ల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 
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లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 42:6 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని చెరసాలలోనుండి 

వెలుపలికి తెచుచ్టకును చీకటిలో నివసించువారిని బందీగృహములోనుండి వెలుపలికి తెచుచ్టకును  

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:14 => అనయ్జనులలోనుండి దేవుడు తన నామముకొరకు ఒక 

జనమును ఏరప్రచుకొనుటకు వారిని ఏలాగు మొదట కటాకిష్ంచెనో సుమెయోను వివరించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:15 => ఇందుకు పర్వకత్ల వాకయ్ములు సరిపడియునన్వి; ఎటల్నగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:16 => ఆ తరువాత నేను తిరిగివచెచ్దను; మనుషుయ్లలో కడమవారును 

నా నామము ఎవరికి పెటట్బడెనొ ఆ సమసత్మైన అనయ్జనులును పర్భువును వెదకునటుల్ 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 22:28 => రాజయ్ము యెహోవాదే అనయ్జనులలో ఏలువాడు ఆయనే. 
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కీరత్నలు 22:29 => భూమిమీద వరిథ్లుల్చునన్వారందరు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

నమసాక్రము చేసెదరు తమ పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సనిన్ధిని 

మోకరించెదరు 

కీరత్నలు 67:2 => దేవుడు మముమ్ను కరుణించి మముమ్ను ఆశీరవ్దించును గాక ఆయన తన 

ముఖకాంతి మామీద పర్కాశింపజేయును గాక.(సెలా.) 

కీరత్నలు 67:3 => దేవా, పర్జలు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. పర్జలందరు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. 

నాయ్యమునుబటిట్ నీవు జనములకు తీరుప్ తీరుచ్దువు భూమిమీదనునన్ జనములను ఏలెదవు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 67:4 => జనములు సంతోషించుచు ఉతాస్హధవ్ని చేయును గాక 

కీరత్నలు 67:5 => దేవా, పర్జలు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. పర్జలందరు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. 

కీరత్నలు 67:6 => అపుప్డు భూమి దాని ఫలములిచుచ్ను దేవుడు మా దేవుడు మముమ్ను 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 67:7 => దేవుడు మముమ్ను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు నిలుపుదురు. 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 96:1 => యెహోవామీద కొర్తత్ కీరత్న పాడుడి సరవ్భూజనులారా, యెహోవామీద పాడుడి 

కీరత్నలు 96:2 => యెహోవామీద పాడుడి, ఆయన నామమును సుత్తించుడి అనుదినము ఆయన 

రక్షణ సువారత్ను పర్కటించుడి. 

కీరత్నలు 98:2 => యెహోవా తన రక్షణను వెలల్డిచేసియునాన్డు అనయ్జనులయెదుట తన నీతిని 

బయలుపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 98:3 => ఇశార్యేలు సంతతికి తాను చూపిన కృపా విశావ్సయ్తలను ఆయన జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

Page  of 2025 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

కీరత్నలు 117:1 => యెహోవా కృప మనయెడల హెచుచ్గానునన్ది. ఆయన విశావ్సయ్త నిరంతరము 

నిలుచును. 

కీరత్నలు 117:2 => కాబటిట్ సమసత్ అనయ్జనులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి సరవ్ జనములారా, 

ఆయనను కొనియాడుడి యెహోవాను సుత్తించుడి. 

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 24:13 => ఒలీవ చెటుట్ను దులుపునపుప్డును దార్క్షఫలముల కోత తీరినతరువాత 

పరిగెపండల్ను ఏరుకొనునపుప్డును జరుగునటుల్గా భూమిమధయ్ జనములలో జరుగును.  

యెషయా 24:14 => శేషించినవారు బిగగ్రగా ఉతాస్హధవ్ని చేయుదురు యెహోవా 

మహాతమ్య్మునుబటిట్ సముదర్తీరమున నునన్వారు కేకలు వేయుదురు. 

యెషయా 24:15 => అందునుబటిట్ తూరుప్దిశనునన్వారలారా, యెహోవాను ఘనపరచుడి సముదర్ 

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

యెషయా 24:16 => నీతిమంతునికి సోత్తర్మని భూదిగంతమునుండి సంగీతములు మనకు 

వినబడెను. అపుప్డు నేను అయోయ్ నాకు శర్మ నేను చెడిపోతిని చెడిపోతిని. మోసము చేయువారు 

మోసము చేయుదురు మోసము చేయువారు బహుగా మోసము చేయుదురు.  

యెషయా 42:9 => మునుపటి సంగతులు సంభవించెను గదా కొర్తత్ సంగతులు 

తెలియజేయుచునాన్ను పుటట్కమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచునాన్ను. 
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యెషయా 42:10 => సముదర్పర్యాణము చేయువారలారా, సముదర్ములోని సమసత్మా, 

దీవ్పములారా, దీవ్ప నివాసులారా, యెహోవాకు కొర్తత్ గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి 

ఆయనను సుత్తించుడి.  

యెషయా 42:11 => అరణయ్మును దాని పురములును కేదారు నివాస గార్మములును బిగగ్రగా 

పాడవలెను సెల నివాసులు సంతోషించుదురు గాక పరవ్తముల శిఖరములనుండి వారు కేకలు 

వేయుదురు గాక. 

యెషయా 42:12 => పర్భావముగలవాడని మనుషుయ్లు యెహోవాను కొనియాడుదురు గాక 

దీవ్పములలో ఆయన సోత్తర్ము పర్చురము చేయుదురు గాక 

యెషయా 45:22 => భూదిగంతముల నివాసులారా, నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడను నేనే 

మరి ఏ దేవుడును లేడు. 

యెషయా 52:10 => సమసత్ జనముల కనున్లయెదుట యెహోవా తన పరిశుదధ్ బాహువును 

బయలుపరచియునాన్డు. భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుని రక్షణ చూచెదరు.  

యెషయా 59:19 => పడమటి దికుక్ననునన్వారు యెహోవా నామమునకు భయపడుదురు 

సూరోయ్దయ దికుక్ననునన్వారు ఆయన మహిమకు భయపడుదురు యెహోవా పుటిట్ంచు గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవు పర్వాహజలమువలె ఆయన వచుచ్ను.  

యెషయా 59:20 => సీయోనునొదద్కును యాకోబులో తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళుల్కొనిన 

వారియొదద్కును విమోచకుడు వచుచ్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 16:19 => యెహోవా, నా బలమా, నా దురగ్మా, ఆపతాక్లమందు నా ఆశర్యమా, 

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

హోషేయ 1:10 => ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ అమితమై లెకక్లేని సముదర్పు ఇసుకంత 

విసాత్రమగును; ఏ సథ్లమందు మీరు నా జనులు కారనన్మాట జనులు వారితో చెపుప్దురో ఆ 

సథ్లముననే మీరు జీవముగల దేవుని కుమారులైయునాన్రని వారితో చెపుప్దురు. 
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ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 

మీకా 4:3 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనేక జనములకు నాయ్యము తీరుచ్ను, దూరమున నివసించు 

బలము గల అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్ను. వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ 

యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను సాగకొటుట్దురు, జనము మీదికి జనము ఖడగ్ము ఎతత్క యుండును, 

యుధద్ముచేయ నేరుచ్కొనుట జనులు ఇక మానివేతురు. 

మీకా 5:7 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను, 

మనుషయ్పర్యతన్ము లేకుండను నరుల యోచన లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను ఆ యా 

జనముల మధయ్ను నుందురు. 

జెఫనాయ్ 3:9 => అపుప్డు జనులందరు యెహోవా నామమునుబటిట్ యేకమనసుక్లై ఆయనను 

సేవించునటుల్ నేను వారికి పవితర్మైన పెదవులనిచెచ్దను. 

జెఫనాయ్ 3:10 => చెదరిపోయినవారై నాకు పార్రథ్నచేయు నా జనులు కూషు దేశపు నదుల 

అవతలనుండి నాకు నైవేదయ్ముగా తీసికొని రాబడుదురు. 

జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 
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జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 1:17 => భూమిమీద వెలుగిచుచ్టకును 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  

నాయ్యాధిపతులు 4:6 => ఆమె నఫాత్లి కెదెషులోనుండి అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును 

పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నీవువెళి ల్ నఫాత్లీయులలోను జెబూలూనీయులలోను పదివేలమంది 

మనుషుయ్లను తాబోరు కొండయొదద్కు రపిప్ంచుము; 

యోబు 13:16 => ఇదియు నాకు రక్షణారథ్మైనదగును భకిత్హీనుడు ఆయన సనిన్ధికి రాతెగింపడు. 

కీరత్నలు 67:7 => దేవుడు మముమ్ను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు నిలుపుదురు. 
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యెషయా 24:16 => నీతిమంతునికి సోత్తర్మని భూదిగంతమునుండి సంగీతములు మనకు 

వినబడెను. అపుప్డు నేను అయోయ్ నాకు శర్మ నేను చెడిపోతిని చెడిపోతిని. మోసము చేయువారు 

మోసము చేయుదురు మోసము చేయువారు బహుగా మోసము చేయుదురు.  

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

జెకరాయ్ 11:9 => కాబటిట్ నేనికను మిముమ్ను కాపు కాయను; చచుచ్నది చావవచుచ్ను, నశించునది 

నశింపవచుచ్ను, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము ఒకటి తినవచుచ్ను అనిచెపిప్ 

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 22:9 => గనుక రాజమారగ్ములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండిల్విందుకు 

పిలువుడని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 9:5 => నేను ఈ లోకములో ఉనన్పుప్డు లోకమునకు వెలుగునని చెపెప్ను. 

యోహాను 12:36 => మీరు వెలుగు సంబంధులగునటుల్ మీకు వెలుగుండగనే వెలుగునందు 

విశావ్సముంచుడని వారితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:15 => ఇందుకు పర్వకత్ల వాకయ్ములు సరిపడియునన్వి; ఎటల్నగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 
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రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

హెబీర్యులకు 4:6 => కాగా ఎవరో కొందరు విశార్ంతిలో పర్వేశించుదురను మాట నిశచ్యము 

గనుకను, ముందు సువారత్ వినినవారు అవిధేయతచేత పర్వేశింపలేదు గనుకను, 

వచనము 51 

వీరు తమ పాదధూళిని వారితటుట్ దులిపివేసి ఈకొనియకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:42 => వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళుల్చుండగా ఈ మాటలను 

మరుసటి విశార్ంతిదినమున తమతో చెపప్వలెనని జనులు వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:8 => అందుకు ఆ పటట్ణములో మిగుల సంతోషము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:31 => వారు దానిని చదువుకొని అందువలన ఆదరణపొంది 

సంతోషించిరి. 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 
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రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

కీరత్నలు 138:2 => నీ పరిశుదాధ్లయముతటుట్ నేను నమసాక్రము చేయుచునాన్ను నీ 

నామమంతటికంటె నీవిచిచ్న వాకయ్మును నీవు గొపప్చేసియునాన్వు. నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ 

నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు నేను చెలిల్ంచెదను.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచునన్ పర్కారము పర్భువు 

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

యోహాను 10:16 => ఈ దొడిడ్వి కాని వేరే గొఱఱ్లును నాకు కలవు; వాటినికూడ నేను తోడుకొని 

రావలెను, అవి నా సవ్రము వినును, అపుప్డు మంద ఒకక్టియు గొఱఱ్ల కాపరి ఒకక్డును అగును. 

యోహాను 10:26 => అయితే మీరు నా గొఱఱ్లలో చేరినవారు కారు గనుక మీరు నమమ్రు. 

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

రోమీయులకు 8:30 => మరియు ఎవరిని ముందుగా నిరణ్యించెనో వారిని పిలిచెను; ఎవరిని 

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

రోమీయులకు 11:7 => ఆలాగైన ఏమగును?ఇశార్యేలు వెదకునది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, 

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 
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ఎఫెసీయులకు 1:19 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ దేవుడైన మహిమ సవ్రూపియగు తండిర్, 

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:6 => కీర్సుత్యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము దావ్రా అతయ్ధికమైన 

తన కృపామహదైశవ్రయ్మును రాబోవు యుగములలో కనుపరచు నిమితత్ము, 

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

ఎఫెసీయులకు 2:9 => అది కిర్యలవలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలులేదు. 

ఎఫెసీయులకు 2:10 => మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా 

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => మీరీలాగున రకిష్ంపబడి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ 

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:2 => పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును 

కలిగినపుప్డు , ఈ అంశము విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును 

యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:13 => మేము ముందుగా ఓడ ఎకిక్ అసుస్లో పౌలును 

ఎకిక్ంచుకొనవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తివిు. తాను కాలినడకను వెళల్వలెనని అతడా పర్కారముగా మాకు 

నియమించియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:10 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నేనేమి చేయవలెనని అడుగగా, పర్భువు 

నీవు లేచి దమసుక్లోనికి వెళుల్ము; అకక్డ నీవు చేయుటకు నియమింపబడినవనిన్యు నీకు 

చెపప్బడునని నాతో అనెను. 

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 

మతత్యి 28:16 => పదునొకండుమంది శిషుయ్లు యేసు తమకు నిరణ్యించిన గలిలయలోని 

కొండకు వెళి ల్రి. 

లూకా 7:8 => నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నాచేతికిర్ందను సైనికులు ఉనాన్రు; 

నేనొకని పొమమ్ంటె పోవును, ఒకని రమమ్ంటె వచుచ్ను, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను 

చెపిప్నటుట్ ఆయనతో చెపుప్డని వారిని పంపెను. 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 16:15 => సెత్ఫను ఇంటివారు అకయ యొకక్ పర్థమఫలమై యునాన్రనియు, 

వారు పరిశుదుధ్లకు పరిచరయ్ చేయుటకు తముమ్ను తాము అపప్గించుకొని యునాన్రనియు మీకు 

తెలియును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:43 => జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన 

తన సేవకులనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము 

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.  
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1 సమూయేలు 10:26 => సౌలును గిబియాలోని తన ఇంటికి వెళి ల్పోయెను. దేవునిచేత హృదయ 

పేర్రేపణ నొందిన శూరులు అతని వెంటవెళి ల్రి. 

యెషయా 4:3 => సీయోనులో శేషించినవారికి యెరూషలేములో నిలువబడినవానికి అనగా జీవము 

పొందుటకై యెరూషలేములో దాఖలైన పర్తివానికి పరిశుదుధ్డని పేరు పెటుట్దురు. 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

యోహాను 12:36 => మీరు వెలుగు సంబంధులగునటుల్ మీకు వెలుగుండగనే వెలుగునందు 

విశావ్సముంచుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 17:6 => లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగర్హించిన మనుషుయ్లకు నీ నామమును 

పర్తయ్క్షపరచితిని. వారు నీవారై యుండిరి, నీవు వారిని నాకనుగర్హించితివి; వారు నీ వాకయ్ము 

గైకొనియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:34 => అయితే కొందరు మనుషుయ్లు అతని హతుత్కొని విశవ్సించిరి. 

వారిలో అరేయొపగీతుడైన దియొనూసియు, దమరి అను ఒక సతరీయు, వీరితోకూడ మరికొందరు 

నుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:24 => అతడు చెపిప్న సంగతులు కొందరు నమిమ్రి, కొందరు 

నమమ్కపోయిరి. 

రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

రోమీయులకు 11:2 => తాను ముందెరిగిన తన పర్జలను దేవుడు విసరిజ్ంపలేదు. ఏలీయాను 

గూరిచ్న భాగములో లేఖనము చెపుప్నది మీరెరుగరా? 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము 

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:9 => ఎందుకనగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా రక్షణ పొందుటకే 

దేవుడు మనలను నియమించెను గాని ఉగర్త పాలగుటకు నియమింపలేదు. 

తీతుకు 1:1 => దేవుడు ఏరప్రచుకొనినవారి విశావ్సము నిమితత్మును, 
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యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

వచనము 52 

అయితే శిషుయ్లు ఆనందభరితులై పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:42 => ఇది యొపేప్యందంతట తెలిసినపుప్డు అనేకులు పర్భువునందు 

విశావ్సముంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:24 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

ఫిలిపీప్యులకు 1:13 => ఏలాగనగా నా బంధకములు కీర్సుత్ నిమితత్మే కలిగినవని పేర్తోరయ్మను 

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:14 => మరియు సహోదరులైన వారిలో ఎకుక్వమంది నా బంధకముల 

మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు 

మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచునన్ పర్కారము పర్భువు 

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 

అధాయ్యము 14	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా 

బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడడ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:43 => సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు 

యూదులును, భకిత్పరులైన యూదమత పర్విషుట్లును, పౌలును బరన్బాను వెంబడించిరి. వీరు వారితో 

మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచచ్రించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:5 => ఆ కాలమున ఆకాశము కిర్ందనుండు పర్తి జనములోనుండి వచిచ్న 

భకిత్గల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. 

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱిఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:29 => ఎనిన్కైనవారిని వయ్రథ్ము చేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, 

తృణీకరింపబడినవారిని, ఎనిన్కలేనివారిని దేవుడు ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:38 => ఆ బంటులు ఈ మాటలు నాయ్యాధిపతులకు తెలపగా, వీరు 

రోమీయులని వారు విని భయపడి వచిచ్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:39 => వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయి పటట్ణము 

విడిచిపొండని వారిని వేడుకొనిరి. 

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

ఆమోసు 7:12 => మరియు అమజాయ్ ఆమోసుతో ఇటల్నెను దీరఘ్దరీశ్, తపిప్ంచుకొని యూదా 

దేశమునకు పారిపొముమ్; అచచ్టనే బతెత్ము సంపాదించుకొనుము అచచ్టనే నీ వారత్ పర్కటించుము; 

మారుక్ 5:17 => తమ పార్ంతములు విడిచిపొమమ్ని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి. 

ఆదికాండము 34:19 => ఆ చినన్వాడు యాకోబు కుమారెత్ యందు పీర్తిగలవాడు గనుక అతడు ఆ 

కారయ్ము చేయుటకు తడవు చేయలేదు. అతడు తన తండిర్ యింటి వారందరిలో ఘనుడు 

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

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 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:26 => మన పిర్యులతోకూడ మీయొదద్కు పంపుట యుకత్మని 

మాకందరికి ఏకాభిపార్యము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:12 => అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గీర్సుదేశసుథ్లైన 

సతరీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 
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అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => మేము మూరు ఖ్లైన దుషట్మనుషుయ్లచేతిలోనుండి తపిప్ంపబడు 

నిమితత్మును, మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి; విశావ్సము అందరికి లేదు. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

వచనము 2 

అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ 

పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 10:14 => ఎవడైనను మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుండినయెడల మీరు ఆ 

యింటినైనను ఆ పటట్ణమైనను విడిచిపోవునపుప్డు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి. 

మారుక్ 6:11 => ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు 

అకక్డనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి 

దులిపివేయుడి. 

Page  of 2045 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

లూకా 9:5 => మిముమ్ను ఎవరు చేరుచ్కొనరో ఆ పటట్ణములోనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద 

సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:21 => వారు ఆ పటట్ణములో సువారత్ పర్కటించి అనేకులను 

శిషుయ్లనుగా చేసిన తరువాత లుసత్రకును ఈకొనియకును అంతియొకయకును తిరిగివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:2 => అతడు లుసత్రలోను ఈకొనియలోను ఉనన్ సహోదరులవలన 

మంచిపేరు పొందినవాడు. 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

నెహెమాయ్ 5:13 => మరియు నేను నా ఒడిని దులిపి ఈ పర్కారమే దేవుడు ఈ వాగాద్నము నెరవేరచ్ని 

పర్తివానిని తన యింటిలో ఉండకయు తన పని ముగింపకయు నుండునటుల్ దులిపివేయును; ఇటువలె 

వాడు దులిపివేయబడి యేమియు లేనివాడుగా చేయబడునుగాకని చెపప్గా, సమాజకులందరు ఆలాగు 

కలుగునుగాక అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి. జనులందరును ఈ మాట చొపుప్ననే జరిగించిరి. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 10:10 => మీరు ఏ పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను చేరుచ్కొనకపోయిన 

యెడల 

Page  of 2046 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

వచనము 3 

కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు 

వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన కృపావాకయ్మునకు 

సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:41 => ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాతుర్లని 

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడడ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 
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లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

యోహాను 16:23 => ఆ దినమున మీరు దేనిగూరిచ్యు ననున్ అడుగరు; మీరు తండిర్ని నా పేరట 

ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగర్హించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 
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1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరు ణ్లై యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:19 => ఒకనినొకడు కీరత్నలతోను సంగీతములతోను ఆతమ్ సంబంధమైన 

పాటలతోను హెచచ్రించుచు, మీ హృదయములలో పర్భువునుగూరిచ్ పాడుచు కీరిత్ంచుచు, 

ఎఫెసీయులకు 5:20 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట సమసత్మునుగూరిచ్ తండిర్యైన దేవునికి 

ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

యోహాను 14:16 => నేను తండిర్ని వేడుకొందును, మీయొదద్ ఎలల్పుప్డు నుండుటకై ఆయన వేరొక 

ఆదరణకరత్ను, అనగా సతయ్సవ్రూపియగు ఆతమ్ను మీకనుగర్హించును. 

యోహాను 17:13 => ఇపుప్డు నేను నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను; నా సంతోషము వారియందు 

పరిపూరణ్మగునటుల్ లోకమందు ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:8 => అందుకు ఆ పటట్ణములో మిగుల సంతోషము కలిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

వచనము 4 

ఆ పటట్ణపు జనసమూహములో భేదములు పుటట్గా కొందరు యూదుల పక్షముగాను కొందరు 

అపొసత్లుల పక్షముగాను ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:51 => వీరు తమ పాదధూళిని వారితటుట్ దులిపివేసి ఈకొనియకు 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:1 => వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్నియ పటట్ణములమీదుగా వెళి ల్ 

థెసస్లొనీకకు వచిచ్రి. అకక్డ యూదుల సమాజమందిరమొకటి యుండెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:21 => వారు ఆ పటట్ణములో సువారత్ పర్కటించి అనేకులను 

శిషుయ్లనుగా చేసిన తరువాత లుసత్రకును ఈకొనియకును అంతియొకయకును తిరిగివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

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 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8 => ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన 

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:1 => పౌలు దెరేబ్కును లుసత్రకును వచెచ్ను. అకక్డ తిమోతి అను ఒక 

శిషుయ్డుండెను. అతడు విశవ్సించిన యొక యూదురాలి కుమారుడు, అతని తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:12 => అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గీర్సుదేశసుథ్లైన 

సతరీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 
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మారుక్ 7:26 => ఆ సతరీ సురోఫెనికయ వంశమందు పుటిట్న గీర్సు దేశసుథ్రాలు. ఆమె తన 

కుమారెత్లోనుండి ఆ దయయ్మును వెళల్గొటుట్మని ఆయనను వేడుకొనెను. 

యోహాను 7:35 => అందుకు యూదులు మనము ఈయనను కనుగొనకుండునటుల్ ఈయన ఎకక్డికి 

వెళల్బోవుచునాన్డు? గీర్సుదేశసుథ్లలో చెదరిపోయిన వారియొదద్కు వెళి ల్ గీర్సుదేశసుథ్లకు బోధించునా? 

యోహాను 12:20 => ఆ పండుగలో ఆరాధింప వచిచ్నవారిలో కొందరు గీర్సుదేశసుథ్లు ఉండిరి. 

రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:22 => యూదులు సూచక కిర్యలు చేయుమని అడుగుచునాన్రు, గీర్సు 

దేశసుథ్లు జాఞ్నము వెదకుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱిఱ్తనముగాను 

ఉనాన్డు; గాని యూదులకేమి, గీర్సు దేశసుథ్లకేమి, పిలువబడినవారికే కీర్సుత్ దేవుని శకిత్యును దేవుని 

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

గలతీయులకు 2:3 => అయినను నాతోకూడనునన్ తీతు గీర్సు దేశసుథ్డైనను అతడు సునన్తి 

పొందుటకు బలవంతపెటట్బడలేదు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 
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జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

లూకా 12:52 => ఇపుప్టినుండి ఒక ఇంటిలో అయిదుగురు వేరుపడి, ఇదద్రికి విరోధముగా 

ముగుగ్రును, ముగుగ్రికి విరోధముగా యిదద్రును ఉందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:9 => వారి హృదయములను విశావ్సమువలన పవితర్ పరచి మనకును 

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

వచనము 5 

మరియు అనయ్జనులును యూదులును తమ అధికారులతో కలిసి వారిమీద పడి వారిని అవమానపరచి 

రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడడ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:29 => ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన తోర్ఫిమును అతనితో కూడ 

పటట్ణములో అంతకుముందు వారు చూచి యునన్ందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని 

వచెచ్నని ఊహించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

మారుక్ 15:10 => పిలాతు తెలిసికొని నేను యూదుల రాజును మీకు విడుదల చేయగోరుచునాన్రా? 

అని అడిగెను. 
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మారుక్ 15:11 => అతడు బరబబ్ను తమకు విడుదల చేయవలెనని జనులు అడుగుకొనునటుల్ 

పర్ధానయాజకులు వారిని పేర్రేపించిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

మతత్యి 10:34 => నేను భూమిమీదికి సమాధానమును పంపవచిచ్తినని తలంచకుడి; ఖడగ్మునే 

గాని సమాధానమును పంపుటకు నేను రాలేదు. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:4 => కాబటిట్ చెదరిపోయివారు సువారత్ వాకయ్మును పర్కటించుచు 

సంచారముచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 
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రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => మేము మూరు ఖ్లైన దుషట్మనుషుయ్లచేతిలోనుండి తపిప్ంపబడు 

నిమితత్మును, మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి; విశావ్సము అందరికి లేదు. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

వచనము 6 

వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ 

పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10 => నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి 

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:11 => అతడు వారిమధయ్ దేవుని వాకయ్ము బోధించుచు, ఒక 

సంవతస్రము మీద ఆరునెలలు అకక్డ నివసించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

1 కొరిందీయులకు 16:8 => గనుక ఇపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచుటకు నాకు మనసుస్లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 16:9 => కారాయ్నుకూలమైన మంచి సమయము నాకు పార్పిత్ంచియునన్ది; 

మరియు ఎదిరించువారు అనేకులునాన్రు గనుక పెంతెకొసుత్ వరకు ఎఫెసులో నిలిచియుందును.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

మారుక్ 16:20 => వారు బయలుదేరి వాకయ్మంతట పర్కటించిరి . పర్భువు వారికి 

సహకారుడైయుండి , వెనువెంట జరుగుచు వచిచ్న సూచక కిర్యలవలన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచుచుండెను. ఆమేన . 

Page  of 2058 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

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 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:11 => మరియు దేవుడు పౌలుచేత విశేషమైన అదుభ్తములను 

చేయించెను; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:12 => అతని శరీరమునకు తగిలిన చేతిగుడడ్లైనను నడికటల్యినను 

రోగులయొదద్కు తెచిచ్నపుప్డు రోగములు వారిని విడిచెను, దయయ్ములు కూడ వదలిపోయెను. 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

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 15:8 => మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు 

అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:11 => అతడు వారిమధయ్ దేవుని వాకయ్ము బోధించుచు, ఒక 

సంవతస్రము మీద ఆరునెలలు అకక్డ నివసించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

2 కొరిందీయులకు 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

2 కొరిందీయులకు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను 

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

గలతీయులకు 3:5 => ఆతమ్ను మీకు అనుగర్హించి, మీలో అదుభ్తములు చేయించువాడు ధరమ్శాసత్ర 

సంబంధ కిర్యలవలననా లేక విశావ్సముతో వినుటవలననా చేయించుచునాన్డు? 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 
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వచనము 7 

లుసత్రలో బలహీన పాదములుగల యొకడుండెను.  

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

మతత్యి 10:34 => నేను భూమిమీదికి సమాధానమును పంపవచిచ్తినని తలంచకుడి; ఖడగ్మునే 

గాని సమాధానమును పంపుటకు నేను రాలేదు. 

మతత్యి 10:35 => ఒక మనుషుయ్నికిని వాని తండిర్కిని, కుమారెత్కును ఆమె తలిల్కిని, కోడలికిని ఆమె 

అతత్కును విరోధము పెటట్వచిచ్తిని. 

మతత్యి 10:36 => ఒక మనుషుయ్ని యింటివారే అతనికి శతుర్వులగుదురు. 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

లూకా 11:21 => బలవంతుడు ఆయుధములు ధరించుకొని, తన ఆవరణమును కాచుకొనునపుప్డు, 

అతని సొతుత్ భదర్ముగా ఉండును. 

లూకా 11:22 => అయితే అతనికంటె బలవంతుడైన ఒకడు అతని పైబడి జయించునపుప్డు, అతడు 

నముమ్కొనిన ఆయుధములననిన్టిని లాగుకొని అతని ఆసిత్ని పంచిపెటుట్ను. 

లూకా 11:23 => నా పక్షమున ఉండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

లూకా 12:51 => నేను భూమిమీద సమాధానము కలుగజేయ వచిచ్తినని మీరు తలంచుచునాన్రా? 

కాదు; భేదమునే కలుగజేయ వచిచ్తినని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:52 => ఇపుప్టినుండి ఒక ఇంటిలో అయిదుగురు వేరుపడి, ఇదద్రికి విరోధముగా 

ముగుగ్రును, ముగుగ్రికి విరోధముగా యిదద్రును ఉందురు. 

Page  of 2061 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

లూకా 12:53 => తండిర్ కుమారునికిని, కుమారుడు తండిర్కిని, తలిల్ కుమారెత్కును, కుమారెత్ తలిల్కిని, 

అతత్ కోడలికిని, కోడలు అతత్కును విరోధులుగా ఉందురని చెపెప్ను. 

యోహాను 7:43 => కాబటిట్ ఆయననుగూరిచ్ జనసమూహములో భేదము పుటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:24 => అతడు చెపిప్న సంగతులు కొందరు నమిమ్రి, కొందరు 

నమమ్కపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:14 => అపొసత్లులైన బరన్బాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ 

వసత్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

1 కొరిందీయులకు 9:5 => తకిక్న అపొసత్లులవలెను, పర్భువుయొకక్ సహోదరులవలెను, కేఫావలెను 

విశావ్సురాలైన భారయ్ను వెంటబెటుట్కొని తిరుగుటకు మాకు అధికారములేదా? 

యోహాను 9:16 => కాగా పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మనుషుయ్డు విశార్ంతిదినము 

ఆచరించుటలేదు గనుక దేవునియొదద్నుండి వచిచ్నవాడు కాడనిరి. మరికొందరు పాపియైన 

మనుషుయ్డు ఈలాటి సూచక కిర్యలేలాగు చేయగలడనిరి; ఇటుల్ వారిలో భేదము పుటెట్ను. 

యోహాను 10:19 => ఈ మాటలనుబటిట్ యూదులలో మరల భేదము పుటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

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 23:7 => సదూద్కయుయ్లు పునరుతాథ్నము లేదనియు, దేవదూతయైనను 

ఆతమ్యైనను లేదనియు చెపుప్దురు గాని పరిసయుయ్లు రెండును కలవని యొపుప్కొందురు. 
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1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

వచనము 8 

అతడు పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడై యెనన్డును నడువలేక కూరుచ్ండియుండువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

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 
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కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 83:5 => ఏకమనసుస్తో వారు ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా నిబంధన 

చేయుచునాన్రు. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

లూకా 6:28 => మిముమ్ను శపించువారిని దీవించుడి, మిముమ్ను బాధించువారికొరకు పార్రథ్న 

చేయుడి. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మారుక్ 3:7 => యేసు తన శిషుయ్లతో కూడ సముదర్మునొదద్కు వెళల్గా, గలిలయనుండి వచిచ్న గొపప్ 

జనసమూహము ఆయనను వెంబడించెను, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

వచనము 9 

అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరిచూచి, సవ్సథ్త పొందుటకు అతనికి 

విశావ్సముండెనని గర్హించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:16 => అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ 

చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని 

యునాన్డనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:19 => అందుకతడు నీవు పౌలునుగూరిచ్ సంపూరిత్గా 

విచారింపబోవునటుట్ అతనిని రేపు మహాసభయొదద్కు తీసికొని రావలెనని నినున్ వేడుకొనుటకు 

యూదులు కటుట్కటిట్ యునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:20 => వారి మాటకు నీవు సమమ్తింపవదుద్ ; వారిలో 

నలువదిమందికంటె ఎకుక్వ మనుషుయ్లు అతనికొరకు పొంచియునాన్రు. వారు అతని చంపువరకు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్రు; ఇపప్డు నీయొదద్ మాట తీసికొనవలెనని 

కనిపెటుట్కొని సిదధ్ముగా ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:22 => తరువాత అతడు శతాధిపతులలో ఇదద్రిని తనయొదద్కు పిలిచి 

కైసరయవరకు వెళుల్టకు ఇనూన్రు మంది సైనికులను డెబబ్దిమంది గుఱఱ్పురౌతులను ఇనూన్రు మంది 

యీటెలవారిని రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలకు సిదధ్పరచి 

2 రాజులు 6:8 => సిరియా రాజు ఇశార్యేలుతో యుదధ్ము చేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో 

ఆలోచనచేసి ఫలాని సథ్లమందు మన దండుపేట ఉంచుదమని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 6:9 => అయితే ఆ దైవజనుడు ఇశార్యేలు రాజునకు వరత్మానము పంపి ఫలాని 

సథ్లమునకు నీవు పోవదుద్, అచచ్టికి సిరియనులు వచిచ్ దిగియునాన్రని తెలియజేసెను గనుక 

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 

2 రాజులు 6:11 => సిరియా రాజు కలోల్లపడి తన సేవకులను పిలిచి మనలో ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షము వహించిన వారెవరైనది మాకు తెలియజెపప్రాదా అని వారి నడుగగా 

2 రాజులు 6:12 => అతని సేవకులలో ఒకడు రాజవైన నా యేలినవాడా, ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షమున ఎవరును లేరుగాని ఇశార్యేలులో నునన్ పర్వకత్యగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు 

అనుకొనిన మాటలు ఇశార్యేలు రాజునకు తెలియజేయుననెను. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:21 => వారు ఆ పటట్ణములో సువారత్ పర్కటించి అనేకులను 

శిషుయ్లనుగా చేసిన తరువాత లుసత్రకును ఈకొనియకును అంతియొకయకును తిరిగివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:1 => పౌలు దెరేబ్కును లుసత్రకును వచెచ్ను. అకక్డ తిమోతి అను ఒక 

శిషుయ్డుండెను. అతడు విశవ్సించిన యొక యూదురాలి కుమారుడు, అతని తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:2 => అతడు లుసత్రలోను ఈకొనియలోను ఉనన్ సహోదరులవలన 

మంచిపేరు పొందినవాడు. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:11 => జనసమూహములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ 

భాషలో --దేవతలు మనుషయ్రూపము తాలిచ్ మనయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్రని కేకలువేసి, 

1 సమూయేలు 23:9 => సౌలు తనకు కీడే యుదేద్శించుచునాన్డని దావీదు ఎరిగి యాజకుడైన 

అబాయ్తారును ఏఫోదును తెమమ్నెను. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మారుక్ 3:7 => యేసు తన శిషుయ్లతో కూడ సముదర్మునొదద్కు వెళల్గా, గలిలయనుండి వచిచ్న గొపప్ 

జనసమూహము ఆయనను వెంబడించెను, 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:4 => మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, 

థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, 

ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

వచనము 10 

నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువుమని, బిగగ్రగా చెపిప్నపుప్డు అతడు గంతులువేసి నడువసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:21 => వారు ఆ పటట్ణములో సువారత్ పర్కటించి అనేకులను 

శిషుయ్లనుగా చేసిన తరువాత లుసత్రకును ఈకొనియకును అంతియొకయకును తిరిగివచిచ్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:4 => కాబటిట్ చెదరిపోయివారు సువారత్ వాకయ్మును పర్కటించుచు 

సంచారముచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

వచనము 11 

జనసమూహములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ భాషలో --దేవతలు మనుషయ్రూపము 

తాలిచ్ మనయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్రని కేకలువేసి, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:9 => ఆ దురబ్లునికి చేయబడిన ఉపకారమునుగూరిచ్ వాడు దేనివలన 

సవ్సథ్త పొందెనని నేడు మముమ్ను విమరిశ్ంచుచునాన్రు గనుక 

యోహాను 5:3 => ఆ యా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళుల్ కదలించుట కలదు. నీరు 

కదలింపబడిన పిమమ్ట, మొదట ఎవడు దిగునో వాడు ఎటిట్ వాయ్ధిగలవాడైనను బాగు పడును,  

యోహాను 5:7 => ఆ రోగి అయాయ్, నీళుల్ కదలింపబడినపుప్డు ననున్ కోనేటిలోనికి దించుటకు నాకు 

ఎవడును లేడు గనుక నేను వచుచ్నంతలో మరియొకడు నాకంటె ముందుగా దిగునని ఆయనకు 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:2 => పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుషుయ్డు 

మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళుల్వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు 

పర్తిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ ఉంచుచు వచిచ్రి. 

యోహాను 5:5 => అకక్డ ముపప్ది యెనిమిది ఏండల్నుండి వాయ్ధిగల యొక మనుషుయ్డుండెను. 

యోహాను 9:1 => ఆయన మారగ్మున పోవుచుండగా పుటుట్ గుర్డిడ్యైన యొక మనుషుయ్డు కనబడెను. 

యోహాను 9:2 => ఆయన శిషుయ్లు బోధకుడా, వీడు గుర్డిడ్వాడై పుటుట్టకు ఎవడు పాపము చేసెను? 

వీడా, వీని కనన్వారా? అని ఆయనను అడుగగా 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

మతత్యి 9:5 => నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని చెపుప్ట సులభమా, లేచి నడువుమని చెపుప్ట 

సులభమా? 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 
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మారుక్ 9:21 => అపుప్డాయన ఇది వీనికి సంభవించి యెంతకాలమైనదని వాని తండిర్నడుగగా 

అతడు బాలయ్మునుండియే; 

మారుక్ 16:20 => వారు బయలుదేరి వాకయ్మంతట పర్కటించిరి . పర్భువు వారికి 

సహకారుడైయుండి , వెనువెంట జరుగుచు వచిచ్న సూచక కిర్యలవలన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచుచుండెను. ఆమేన . 

లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళి ల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

లూకా 8:43 => ఆయన వసత్రపుచెంగు ముటెట్ను, వెంటనే ఆమె రకత్సార్వము నిలిచిపోయెను. 

లూకా 13:11 => పదునెనిమిది ఏండల్నుండి బలహీనపరచు దయయ్ము పటిట్న యొక సతరీ అచచ్ట 

నుండెను. ఆమె నడుము వంగిపోయి యెంతమాతర్మును చకక్గా నిలువబడలేకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:33 => అకక్డ పక్షవాయువు కలిగి యెనిమిది ఏండల్నుండి మంచము 

పటిట్యుండిన ఐనెయ అను ఒక మనుషుయ్ని చూచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:21 => వారు ఆ పటట్ణములో సువారత్ పర్కటించి అనేకులను 

శిషుయ్లనుగా చేసిన తరువాత లుసత్రకును ఈకొనియకును అంతియొకయకును తిరిగివచిచ్ 

వచనము 12 

బరన్బాకు దుయ్పతి అనియు, పౌలు ముఖయ్పర్సంగి యైనందున అతనికి హెరేమ్ అనియు పేరుపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:4 => పేతురును యోహానును వానిని తేరిచూచి మాతటుట్ చూడుమనిరి. 
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మతత్యి 8:10 => యేసు ఈ మాట విని ఆశచ్రయ్పడి, వెంట వచుచ్చునన్వారిని చూచి ఇశార్యేలులో 

నెవనికైనను నేనింత విశావ్సమునన్టుట్ చూడలేదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 9:22 => యేసు వెనుకకు తిరిగి ఆమెను చూచి కుమారీ, ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ 

విశావ్సము నినున్ బాగుపరచెనని చెపప్గా ఆ గడియనుండి ఆ సతరీ బాగుపడెను. 

మతత్యి 9:28 => ఆయన యింట పర్వేశించిన తరువాత ఆ గుర్డిడ్వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

యేసు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నముమ్చునాన్రా? అని వారినడుగగా 

మతత్యి 9:29 => వారు నముమ్చునాన్ము పర్భువా అని ఆయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన వారి 

కనున్లు ముటిట్ మీ నమిమ్కచొపుప్న మీకు కలుగుగాక అని చెపిప్నంతలో వారి కనున్లు తెరువబడెను. 

మతత్యి 13:58 => వారి అవిశావ్సమునుబటిట్ ఆయన అకక్డ అనేకమైన అదుభ్తములు చేయలేదు. 

మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 

మారుక్ 1:40 => ఒక కుషఠ్రోగి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని నీకిషట్మైతే ననున్ 

శుదుధ్నిగా చేయగలవని ఆయనతో చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనగా 

మారుక్ 1:41 => ఆయన కనికరపడి, చెయియ్చాపి వానిని ముటిట్ నాకిషట్మే; నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని 

వానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 2:5 => యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని 

పక్షవాయువు గలవానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 2:11 => పక్షవాయువు గలవానిని చూచి నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని యింటికి పొమమ్ని నీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 2:12 => తక్షణమే వాడు లేచి, పరుపెతిత్కొని, వారందరియెదుట నడచిపోయెను గనుక, 

వారందరు విభార్ంతినొంది మనమీలాటి కారయ్ములను ఎనన్డును చూడలేదని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మారుక్ 9:23 => అందుకు యేసు (నముమ్ట) నీవలననైతే, నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే యని 

అతనితో చెపెప్ను. 
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మారుక్ 9:24 => వెంటనే ఆ చినన్వాని తండిర్ నముమ్చునాన్ను, నాకు అపనమమ్కముండకుండ 

సహాయము చేయుమని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:52 => అందుకు యేసు నీవు వెళుల్ము; నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని చెపెప్ను. 

వెంటనే వాడు తోర్వను ఆయనవెంట చూపుపొంది వెళె ల్ను. 

సంఖాయ్కాండము 20:10 => తరువాత మోషే అహరోనులు ఆ బండయెదుట సమాజమును 

పోగుచేసినపుప్డు అతడు వారితో దోర్హులారా వినుడి; మేము ఈ బండలోనుండి మీకొరకు నీళుల్ 

రపిప్ంపవలెనా? అనెను. 

మారుక్ 5:34 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొముమ్; నీ బాధ నివారణయై నీకు సవ్సథ్త కలుగుగాక అని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 5:20 => ఆయన వారి విశావ్సము చూచి మనుషుయ్డా, నీ పాపములు క్షమింపబడి యునన్వని 

వానితో చెపప్గా, 

లూకా 8:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి 

యొకడు వచిచ్ నీ కుమారెత్ చనిపోయినది, బోధకుని శర్మపెటట్వదద్ని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 4:50 => యేసు నీవు వెళుల్ము, నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని అతనితో చెపప్గా ఆ 

మనుషుయ్డు యేసు తనతో చెపిప్న మాట నమిమ్ వెళి ల్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

గలతీయులకు 3:5 => ఆతమ్ను మీకు అనుగర్హించి, మీలో అదుభ్తములు చేయించువాడు ధరమ్శాసత్ర 

సంబంధ కిర్యలవలననా లేక విశావ్సముతో వినుటవలననా చేయించుచునాన్డు? 

వచనము 13 

పటట్ణమునకు ఎదురుగా ఉనన్ దుయ్పతి యొకక్ పూజారి యెడల్ను పూదండలను దావ్రముల యొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్ సమూహముతో కలిసి, బలి అరిప్ంపవలెనని యుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7 => వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును 

చీలమండలును బలము పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:8 => వాడు దిగుగ్న లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు 

దేవుని సుత్తించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:33 => అకక్డ పక్షవాయువు కలిగి యెనిమిది ఏండల్నుండి మంచము 

పటిట్యుండిన ఐనెయ అను ఒక మనుషుయ్ని చూచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34 => పేతురు ఐనెయా, యేసుకీర్సుత్ నినున్ సవ్సథ్పరచుచునాన్డు, నీవు 

లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెపప్గా 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

లూకా 7:14 => ఆయన చినన్వాడా, లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్ననగా 

లూకా 13:11 => పదునెనిమిది ఏండల్నుండి బలహీనపరచు దయయ్ము పటిట్న యొక సతరీ అచచ్ట 

నుండెను. ఆమె నడుము వంగిపోయి యెంతమాతర్మును చకక్గా నిలువబడలేకుండెను. 

లూకా 13:12 => యేసు ఆమెను చూచి, రమమ్ని పిలిచి అమామ్, నీ బలహీనతనుండి విడుదల 

పొందియునాన్వని ఆమెతో చెపిప్ 

లూకా 13:13 => ఆమెమీద చేతులుంచగానే ఆమె చకక్గా నిలువబడి దేవుని మహిమపరచెను. 

యోహాను 5:8 => యేసు నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని నడువుమని వానితో చెపప్గా 

యోహాను 5:9 => వెంటనే వాడు సవ్సథ్తనొంది తన పరుపెతిత్కొని నడిచెను. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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పరమగీతము 2:8 => ఆలకించుడి; నా పిర్యుని సవ్రము వినబడుచునన్ది ఇదిగో అతడు 

వచుచ్చునాన్డు గంతులువేయుచు కొండలమీదను ఎగసిదాటుచు మెటట్లమీదను అతడు 

వచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 5:24 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని వారితో చెపిప్, పక్షవాయువు గల వాని చూచి నీవు లేచి, నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి వేలుల్మని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

యోహాను 4:50 => యేసు నీవు వెళుల్ము, నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని అతనితో చెపప్గా ఆ 

మనుషుయ్డు యేసు తనతో చెపిప్న మాట నమిమ్ వెళి ల్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:4 => పేతురును యోహానును వానిని తేరిచూచి మాతటుట్ చూడుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:8 => వాడు దిగుగ్న లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు 

దేవుని సుత్తించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

గలతీయులకు 3:5 => ఆతమ్ను మీకు అనుగర్హించి, మీలో అదుభ్తములు చేయించువాడు ధరమ్శాసత్ర 

సంబంధ కిర్యలవలననా లేక విశావ్సముతో వినుటవలననా చేయించుచునాన్డు? 

వచనము 14 

అపొసత్లులైన బరన్బాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ వసత్రములు చించుకొని సమూహములోనికి 

చొరబడి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:6 => వారతని శరీరము వాచునో లేక అతడు అకసామ్తుత్గా పడిచచుచ్నో 

అని కనిపెటుట్చుండిరి. చాలసేపు కనిపెటుట్చుండిన తరువాత అతనికి ఏ హానియు కలుగకుండుట 

చూచి ఆ అభిపార్యము మాని ఇతడొక దేవత అని చెపప్సాగిరి. 

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

మారుక్ 7:37 => ఈయన సమసత్మును బాగుగా చేసియునాన్డు; చెవిటివారు వినునటుల్గాను 

మూగవారు మాటలాడునటుల్గాను చేయుచునాన్డని చెపుప్కొని అపరిమితముగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

యోహాను 19:8 => పిలాతు ఆ మాట విని మరి యెకుక్వగా భయపడి, తిరిగి అధికారమందిరములో 

పర్వేశించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:7 => అంతట అందరు విభార్ంతినొంది ఆశచ్రయ్పడి ఇదిగో 

మాటలాడుచునన్ వీరందరు గలిలయులు కారా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:9 => వాడు నడుచుచు దేవుని సుత్తించుట పర్జలందరు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

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 15 

అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల 

నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు 

సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:7 => అంతట అందరు విభార్ంతినొంది ఆశచ్రయ్పడి ఇదిగో 

మాటలాడుచునన్ వీరందరు గలిలయులు కారా?  

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 
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గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 

గలతీయులకు 4:8 => ఆ కాలమందైతే మీరు దేవుని ఎరుగనివారై, నిజమునకు దేవుళుల్ కానివారికి 

దాసులైయుంటిరి గాని 

వచనము 16 

ఆయన గతకాలములలో సమసత్జనులను తమ తమ మారగ్ములయందు నడువనిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

దానియేలు 2:46 => అంతట రాజగు నెబుకదెన్జరు దానియేలునకు సాషాఠ్ంగ నమసాక్రము చేసి 

అతని పూజించి, నైవేదయ్ ధూపములు అతనికి సమరిప్ంప ఆజాఞ్పించెను. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

మారుక్ 14:63 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రములు చింపుకొని మనకు ఇక సాకుష్లతో పనియేమి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18 => ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు 

వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని 

ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 

వచనము 17 

అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వరష్మును, ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, 

ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత 

తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా చెపిప్రి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:4 => ఆ పటట్ణపు జనసమూహములో భేదములు పుటట్గా కొందరు 

యూదుల పక్షముగాను కొందరు అపొసత్లుల పక్షముగాను ఉండిరి. 

1 కొరిందీయులకు 9:5 => తకిక్న అపొసత్లులవలెను, పర్భువుయొకక్ సహోదరులవలెను, కేఫావలెను 

విశావ్సురాలైన భారయ్ను వెంటబెటుట్కొని తిరుగుటకు మాకు అధికారములేదా? 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

2 రాజులు 5:7 => ఇశార్యేలు రాజు ఈ పతిర్కను చదివి వసత్రములు చింపుకొని చంపుటకును 

బర్తికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును మానుప్మని నాయొదద్కు ఇతడు 

పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎటుల్ వెదకుచునాన్డో మీరు 

ఆలోచించుడనెను. 

2 రాజులు 18:37 => గృహనిరావ్హకుడును హిలీక్యా కుమారుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును, బటట్లు చింపుకొని 

హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్, రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు తెలియజెపిప్రి. 

2 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

2 రాజులు 19:2 => గృహనిరావ్హకుడగు ఎలాయ్కీమును, శాసిత్ షెబాన్ను, యాజకులలో పెదద్లను, 

ఆమోజు కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయాయొదద్కు పంపెను. 

ఎజార్ 9:3 => నేను ఈ సంగతి విని నా వసత్రమును పై దుపప్టిని చింపుకొని, నా తల వెండుర్కలను నా 

గడడ్పు వెండుర్కలను పెరికి వేసికొని విభార్ంతిపడి కూరుచ్ంటిని. 

ఎజార్ 9:4 => చెరపటట్బడినవారి అపరాధమును చూచి, ఇశార్యేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడిన 

వారందరును నాయొదద్కు కూడి వచిచ్రి. నేను విభార్ంతిపడి సాయంతర్పు అరప్ణ వేళవరకు 

కూరుచ్ంటిని. 
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ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

యిరిమ్యా 36:24 => రాజైనను ఈ మాటలనిన్టిని వినిన యతని సేవకులలో ఎవరైనను 

భయపడలేదు, తమ బటట్లు చింపుకొనలేదు. 

మతత్యి 26:65 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రము చింపుకొని--వీడు దేవదూషణ చేసెను; మనకిక 

సాకుష్లతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిపుప్డు వినాన్రు; 

ఆదికాండము 37:29 => రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగివచిచ్నపుప్డు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా 

అతడు తన బటట్లు చింపుకొని 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 7:6 => యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

2 సమూయేలు 1:11 => దావీదు ఆ వారత్ విని తన వసత్రములు చింపుకొనెను. అతనియొదద్నునన్ 

వారందరును ఆలాగున చేసి 

ఎసేత్రు 4:1 => జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు వేసికొని 

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళి ల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 

మారుక్ 14:63 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రములు చింపుకొని మనకు ఇక సాకుష్లతో పనియేమి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26 => అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని 

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 

వచనము 18 

వారీలాగు చెపిప్ తమకు బలి అరిప్ంపకుండ సమూహములను ఆపుట బహు పర్యాసమాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:26 => మరునాడు ఇదద్రు పోటాల్డుచుండగా అతడు వారిని చూచి 

అయయ్లారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అనాయ్యము చేసికొనుచునాన్రని చెపిప్ 

వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

నేనేమి చేయవలెననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:10 => అపుప్డు పౌలు అయయ్లారా, యీ పర్యాణమువలన 

సరకులకును ఓడకును మాతర్మే కాక మన పార్ణములకుకూడ హానియు బహు నషట్మును కలుగునటుల్ 

నాకు తోచుచునన్దని చెపిప్ వారిని హెచచ్రించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:21 => వారు బహు కాలము భోజనములేక యునన్ందున పౌలు వారి 

మధయ్ను నిలిచి అయయ్లారా, మీరు నా మాటవిని కేర్తునుండి బయలుదేరకయే యుండవలసినది. 

అపుప్డీ హానియు నషట్మును కలుగకపోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:25 => కాబటిట్ అయయ్లారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నాతో దూత చెపిప్న 

పర్కారము జరుగునని నేను దేవుని నముమ్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26 => అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని 

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 
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పర్కటన 22:9 => అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ 

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12 => పేతురు దీనిని చూచి పర్జలతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, 

మీరు వీని విషయమై యెందుకు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు? మాసొంత శకిత్చేతనైనను భకిత్చేతనైనను 

నడవను వీనికి బలమిచిచ్నటుట్గా మీరెందుకు మాతటుట్ తేరి చూచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబు అనువారి దేవుడు, అనగా మన 

పితరుల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహిమపరచియునాన్డు; మీరాయనను అపప్గించితిరి, 

పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశచ్యించినపుప్డు మీరు అతని యెదుట ఆయనను 

నిరాకరించితిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

దానియేలు 2:29 => రాజా, పర్సుత్తకాలము గడచిన పిమమ్ట ఏమి జరుగునో అనుకొని తాము 

పడకమీద పరుండి మనోచింత గలవారై యుండగా మరమ్ములను బయలుపరచువాడు 

కలుగబోవుదానిని తమరికి తెలియజేసెను. 
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దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

యోహాను 7:18 => తనంతట తానే బోధించువాడు సవ్కీయ మహిమను వెదకును గాని తనున్ 

పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సతయ్వంతుడు, ఆయనయందు ఏ దురీన్తియు లేదు. 

యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:16 => పౌలు ఏథెనుస్లో వారికొరకు కనిపెటుట్కొనియుండగా, ఆ 

పటట్ణము విగర్హములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆతమ్ పరితాపము పటట్లేకపోయెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 

గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:29 => కాబటిట్ మనము దేవుని సంతానమైయుండి, మనుషుయ్ల 

చమతాక్ర కలప్నలవలన మలచ్బడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవతవ్ము 

పోలియునన్దని తలంపకూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:21 => వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుటిట్ంచిరి తమ 

వయ్రథ్ పర్వరత్నవలన నాకు ఆగర్హము పుటిట్ంచిరి కాబటిట్ జనముకాని వారివలన వారికి రోషము 

పుటిట్ంతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుటిట్ంతును. 

1 సమూయేలు 12:21 => ఆయనను విసరిజ్ంపకుడి, ఆయనను విసరిజ్ంపువారు పర్యోజనము 

మాలినవై రకిష్ంపలేని మాయా సవ్రూపములను అనుసరించుదురు. నిజముగా అవి మాయయే. 

1 రాజులు 16:13 => వారు చేసిన పాపములనుబటిట్ పర్వకత్యైన యెహూదావ్రా బయెషానుగూరిచ్ 

యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరుటకై జిమీ బయెషా సంతతివారి నందరిని నాశనము చేసెను. 

1 రాజులు 16:26 => అతడు నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము దేనిచేత ఇశార్యేలువారు పాపము 

చేయుటకు కారకుడై దేవతలను పెటుట్కొని, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచెనో, 

దానిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచెను. 

కీరత్నలు 31:6 => నేను యెహోవాను నముమ్కొనియునాన్ను వయ్రథ్మైన దేవతలను అనుసరించువారు 

నాకు అసహుయ్లు.  

Page  of 2085 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెషయా 44:9 => విగర్హమును నిరిమ్ంచువారందరు మాయవంటివారు వారికిషట్మైన విగర్హములు 

నిష పర్యోజనములు తామే అందుకు సాకుష్లు, వారు గర్హించువారు కారు ఎరుగువారు కారు గనుక 

వారు సిగుగ్పడరు.  

యెషయా 44:10 => ఎందుకును పనికిరాని విగర్హమును పోతపోసి దానినొక దేవునిగా 

నిరూపించువాడెవడు? 

యెషయా 44:19 => ఎవడును ఆలోచనచేయడు, నేను అగిన్లో సగము కాలిచ్తిని నిపుప్లమీద వేసి 

రొటెట్ కాలిచ్తిని దానితో మాంసము వండుకొని భోజనము చేసితిని మిగిలినదానిని తీసికొని దానితో 

హేయమైనదాని చేయుదునా? చెటుట్ మొదుద్కు సాషాట్ంగపడుదునా? అని యెవడును ఆలోచింపడు 

యోచించుటకు ఎవనికిని తెలివిలేదు వివేచనలేదు.  

యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  

యెషయా 45:20 => కూడి రండి జనములలో తపిప్ంచుకొనిన వారలారా, దగగ్రకు వచిచ్ 

కూడుకొనుడి తమ కొయయ్విగర్హమును మోయుచు రకిష్ంపలేని దేవతకు మొఱఱ్పెటుట్వారికి తెలివిలేదు.  

యెషయా 46:7 => వారు భుజముమీద దాని నెకిక్ంచుకొందురు దాని మోసికొనిపోయి తగినచోట 

నిలువబెటుట్దురు ఆ చోటు విడువకుండ అది అకక్డనే నిలుచును ఒకడు దానికి మొఱఱ్పెటిట్నను 

ఉతత్రము చెపప్దు వాని శర్మ పోగొటిట్ యెవనిని రకిష్ంపదు.  

యిరిమ్యా 8:19 => యెహోవా సీయోనులో లేకపోయెనా? ఆమె రాజు ఆమెలో లేకపోయెనా? అని 

బహు దూరదేశమునుండి నా పర్జల రోదనశబద్ము వినబడుచునన్ది; వారి విగర్హములచేతను 

అనయ్మైన మాయా రూపములచేతను నాకేల కోపము తెపిప్ంచిరి? 

యిరిమ్యా 10:3 => జనముల ఆచారములు వయ్రథ్ములు, అడవిలో నొకడు చెటుట్ నరకునటుల్ అది 

నరకబడును, అది పనివాడు గొడడ్లితో చేసినపని. 

యిరిమ్యా 10:4 => వెండి బంగారములచేత పనివారు దానిని అలంకరింతురు, అది కదలక 

యుండునటుల్ మేకులు పెటిట్ సుతెత్లతో బిగగొటిట్ దాని నిలుపుదురు. 
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యిరిమ్యా 10:5 => అవి తాటిచెటుట్వలె తినన్గా ఉనన్వి, అవి పలుకవు నడువనేరవు గనుక వాటిని 

మోయవలసివచెచ్ను; వాటికి భయపడకుడి అవి హాని చేయనేరవు మేలుచేయుట వాటివలనకాదు. 

యిరిమ్యా 10:8 => జనులు కేవలము పశుపార్యులు, అవివేకులు; బొమమ్ల పూజవలన వచుచ్ 

జాఞ్నము వయ్రథ్ము. 

యిరిమ్యా 10:14 => తెలివిలేని పర్తి మనుషుయ్డు పశుపార్యుడు, పోతపోయు పర్తివాడును తాను 

చేసిన విగర్హమునుబటిట్ అవమానము నొందుచునాన్డు; అతడు పోతపోసినది మాయారూపము, 

అందులో పార్ణమేమియు లేదు.  

యిరిమ్యా 10:15 => అవి ఆశను చెడగొటుట్ మాయాకారయ్ములు, విమరశ్కాలములో అవి 

నశించిపోవును, 

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

ఆమోసు 2:4 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వారిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా వారు తమ పితరులనుసరించిన 

అబదధ్ములను చేపటిట్, మోసపోయి యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి, ఆయన విధులను 

గైకొనకపోయిరి. 

యోనా 2:8 => అసతయ్మైన వయ్రథ్దేవతలయందు లక్షయ్ముంచువారు తమ కృపాధారమును 

విసరిజ్ంతురు. 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 
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రోమీయులకు 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

1 కొరిందీయులకు 8:4 => కాబటిట్ విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటిని తినుట విషయము : 

లోకమందు విగర్హము వటిట్దనియు, ఒకక్డే దేవుడు తపప్ వేరొక దేవుడు లేడనియు ఎరుగుదుము. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:26 => మావలె సమసత్ శరీరులలో మరి ఎవడు సజీవుడైన దేవుని సవ్రము 

అగిన్మధయ్నుండి పలుకుట విని బర్దికెను? 

యెహోషువ 3:10 => వారితో యిటల్నెను సరవ్లోకనాధుని నిబంధన మందసము మీకు ముందుగా 

యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ది గనుక 

1 సమూయేలు 17:26 => దావీదు జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించుటకు ఈ 

సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు ఎంతటివాడు? వాని చంపి ఇశార్యేలీయులనుండి యీ నింద 

తొలగించినవానికి బహుమతి యేమని తనయొదద్ నిలిచినవారినడుగగా 

1 సమూయేలు 17:36 => మీ దాసుడనైన నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితినే, 

జీవముగల దేవుని సైనయ్ములను తిరసక్రించిన యీ సునన్తిలేని ఫిలిషీత్యుడు వాటిలో ఒకదానివలె 

అగుననియు, 

2 రాజులు 19:4 => జీవముగల దేవుని దూషించుటకై అషూష్రు రాజైన తన యజమానునిచేత 

పంపబడిన రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు నీ దేవుడైన యెహోవా ఒకవేళ ఆలకించి, నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు వినబడియునన్ ఆ మాటలనుబటిట్ ఆయన అషూష్రు రాజును గదిద్ంచునేమో కాబటిట్ నిలిచిన 

శేషముకొరకు నీవు హెచుచ్గా పార్రథ్న చేయుము. 

2 రాజులు 19:16 => యెహోవా, చెవియొగిగ్ ఆలకింపుము; యెహోవా, కనున్లు తెరచి 

దృషిట్ంచుము; జీవముగల దేవుడవైన నినున్ దూషించుటకై సనె హ్రీబు పంపినవాని మాటలను చెవిని 

బెటుట్ము. 
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యిరిమ్యా 10:10 => యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము 

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:24 => జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:27 => తనున్ వెదకు నిమితత్ము నిరణ్యకాలమును వారి నివాససథ్లము 

యొకక్ పొలిమేరలను ఏరప్రచెను. ఆయన మనలో ఎవనికిని దూరముగా ఉండువాడు కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:28 => మనమాయనయందు బర్దుకుచునాన్ము, చలించుచునాన్ము, 

ఉనికి కలిగియునాన్ము. అటువలె మనమాయన సంతానమని మీ కవీశవ్రులలో కొందరును 

చెపుప్చునాన్రు. 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

కీరత్నలు 124:8 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవా నామమువలననే మనకు 

సహాయము కలుగుచునన్ది. 

కీరత్నలు 146:5 => ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యెహోవామీద 

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

కీరత్నలు 146:6 => ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును దానిలోని సరవ్మును 

సృజించినవాడు ఆయన ఎనన్డును మాట తపప్నివాడు. 

సామెతలు 8:23 => అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉతప్తిత్యైన కాలమునకు 

పూరవ్ము నేను నియమింపబడితిని. 

సామెతలు 8:24 => పర్వాహజలములు లేనపుప్డు నీళల్తో నిండిన ఊటలు లేనపుప్డు నేను పుటిట్తిని. 

సామెతలు 8:25 => పరవ్తములు సాథ్పింపబడకమునుపు కొండలు పుటట్కమునుపు 

సామెతలు 8:26 => భూమిని దాని మైదానములను ఆయన చేయకమునుపు నేలమటిట్ని రవంతయు 

సృషిట్ంపకమునుపు నేను పుటిట్తిని. 
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సామెతలు 8:27 => ఆయన ఆకాశవిశాలమును సిథ్రపరచినపుప్డు మహాజలములమీద 

మండలమును నిరణ్యించినపుప్డు నేనకక్డ నుంటిని. 

సామెతలు 8:28 => ఆయన పైన ఆకాశమును సిథ్రపరచినపుప్డు జలధారలను ఆయన 

బిగించినపుప్డు 

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 

సామెతలు 8:30 => నేను ఆయనయొదద్ పర్ధానశిలిప్నై అనుదినము సంతోషించుచు నితయ్ము ఆయన 

సనిన్ధిని ఆనందించుచునుంటిని. 

సామెతలు 8:31 => ఆయన కలుగజేసిన పరలోకమునుబటిట్ సంతోషించుచు నరులను చూచి 

ఆనందించుచునుంటిని. 

యెషయా 45:18 => ఆకాశములకు సృషిట్కరత్యగు యెహోవాయే దేవుడు; ఆయన భూమిని 

కలుగజేసి దాని సిదధ్పరచి సిథ్రపరచెను నిరాకారముగా నుండునటుల్ ఆయన దాని సృజింపలేదు 

నివాససథ్లమగునటుల్గా దాని సృజించెను ఆయన సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవాను నేనే మరి ఏ 

దేవుడును లేడు.  

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 

యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

జెకరాయ్ 12:1 => దేవోకిత్ ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ వచిచ్న యెహోవా వాకుక్. ఆకాశమండలమును 

విశాలపరచి భూమికి పునాదివేసి మనుషుయ్ల అంతరంగములో జీవాతమ్ను సృజించు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 
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రోమీయులకు 1:20 => ఆయన అదృశయ్ లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయ్శకిత్యు దేవతవ్మును, 

జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని సృషిట్ంపబడిన వసుత్వులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచునన్వి గనుక వారు 

నిరుతత్రులై యునాన్రు. 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

1 సమూయేలు 2:23 => ఈ జనులముందర మీరు చేసిన చెడడ్కారయ్ములు నాకు వినబడినవి. 

ఈలాటి కారయ్ములు మీరెందుకు చేయుచునాన్రు? 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:12 => యెహోవా ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును నీ రాజయ్ ఘనతకొరకు 

ఒక నగరును కటిట్ంచుటకు తగిన జాఞ్నమును తెలివియుగల బుదిధ్మంతుడైన కుమారుని రాజైన 

దావీదునకు దయచేసిన, భూమాయ్కాశములకు సృషిట్కరత్యగు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సుత్తినొందునుగాక. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

యిరిమ్యా 2:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయందు ఏ దురీన్తి చూచి మీ పితరులు 

వయ్రథ్మైనదాని ననుసరించి, తాము వయ్రుథ్లగునటుల్ నాయొదద్నుండి దూరముగా తొలగిపోయిరి? 
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యిరిమ్యా 23:36 => యెహోవా భారమను మాట మీరికమీదట జాఞ్పకము చేసికొనవదుద్; 

జీవముగల మన దేవుని మాటలను, సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా మాటలను, మీరు 

అపారథ్ము చేసితిరి; కాగా ఎవనిమాట వానికే భారమగును. 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 51:15 => నా జీవముతోడని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణము 

చేయుచునాన్డు ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను తన జాఞ్నముచేత పర్పంచమును 

సాథ్పించెను తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను.  

యిరిమ్యా 51:18 => అవి ఆశను చెడగొటుట్ మాయాకారయ్ములు విమరశ్కాలమున అవి 

నశించిపోవును. 

యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

మతత్యి 16:16 => అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన కీర్సుత్వని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7 :50 => అని పర్వకత్ పలికిన పర్కారము సరోవ్నన్తుడు 

హసత్కృతాలయములలో నివసింపడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 
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ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

హెబీర్యులకు 11:3 => పర్పంచములు దేవుని వాకయ్మువలన నిరామ్ణమైనవనియు, అందునుబటిట్ 

దృశయ్మైనది కనబడెడు పదారథ్ములచే నిరిమ్ంపబడలేదనియు విశావ్సముచేత గర్హించుకొనుచునాన్ము. 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

వచనము 19 

అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు వచిచ్, జనసమూహములను తమ 

పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి 

అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

కీరత్నలు 147:20 => ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన నాయ్యవిధులు 

వారికి తెలియకయే యునన్వి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

హోషేయ 4:17 => ఎఫార్యిము విగర్హములతో కలసికొనెను, వానిని ఆలాగుననే యుండనిముమ్. 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 
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రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

రోమీయులకు 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

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 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

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, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:14 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు మేఘ శకునములను 

చెపుప్వారి మాటను సోదెగాండర్ మాటను విందురు. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆలాగున 

చేయనియయ్డు. 

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; 
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యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యెషయా 63:19 => నీ పరిపాలన నెనన్డును ఎరుగనివారివలె నైతివిు నీ పేరెనన్డును 

పెటట్బడనివారివలె నైతివిు. 

దానియేలు 3:7 => సకలజనులకు బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ వీణ సుంఫోనీయ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు వినబడగా ఆ జనులును దేశసుథ్లును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడువారును సాగిలపడి, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు 

నమసాక్రము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

రోమీయులకు 1:19 => ఎందుకనగా దేవునిగూరిచ్ తెలియశకయ్మైనదేదో అది వారి మధయ్ 

విశదమైయునన్ది; దేవుడు అది వారికి విశదపరచెను. 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 2:14 => ధరమ్శాసత్రము లేని అనయ్జనులు సావ్భావికముగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన 

కిర్యలను చేసినయెడల వారు ధరమ్శాసత్రము లేనివారైనను, తమకు తామే ధరమ్శాసత్రమైనటుట్నాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

వచనము 20 
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అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు 

బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:27 => తనున్ వెదకు నిమితత్ము నిరణ్యకాలమును వారి నివాససథ్లము 

యొకక్ పొలిమేరలను ఏరప్రచెను. ఆయన మనలో ఎవనికిని దూరముగా ఉండువాడు కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:28 => మనమాయనయందు బర్దుకుచునాన్ము, చలించుచునాన్ము, 

ఉనికి కలిగియునాన్ము. అటువలె మనమాయన సంతానమని మీ కవీశవ్రులలో కొందరును 

చెపుప్చునాన్రు. 

కీరత్నలు 19:1 => ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచునన్వి అంతరిక్షము ఆయన చేతిపనిని 

పర్చురపరచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 19:2 => పగటికి పగలు బోధచేయుచునన్ది. రాతిర్కి రాతిర్ జాఞ్నము తెలుపుచునన్ది. 

కీరత్నలు 19:3 => వాటికి భాషలేదు మాటలులేవు వాటి సవ్రము వినబడదు. 

కీరత్నలు 19:4 => వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వాయ్పించియునన్ది లోకదిగంతములవరకు 

వాటి పర్కటనలు బయలువెళుల్చునన్వి వాటిలో ఆయన సూరుయ్నికి గుడారము వేసెను. 

రోమీయులకు 1:19 => ఎందుకనగా దేవునిగూరిచ్ తెలియశకయ్మైనదేదో అది వారి మధయ్ 

విశదమైయునన్ది; దేవుడు అది వారికి విశదపరచెను. 

రోమీయులకు 1:20 => ఆయన అదృశయ్ లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయ్శకిత్యు దేవతవ్మును, 

జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని సృషిట్ంపబడిన వసుత్వులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచునన్వి గనుక వారు 

నిరుతత్రులై యునాన్రు. 

కీరత్నలు 36:5 => యెహోవా, నీ కృప ఆకాశము నంటుచునన్ది నీ సతయ్సంధతవ్ము అంతరిక్షము 

నంటుచునన్ది. 

కీరత్నలు 36:6 => నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. 

యెహోవా, నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 
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కీరత్నలు 36:7 => దేవా, నీ కృప యెంతో అమూలయ్మైనది నరులు నీ రెకక్ల నీడను 

ఆశర్యించుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 104:25 => అదిగో విశాలమైన మహాసముదర్ము అందులో లెకక్లేని జలచరములు 

దానిలో చినన్వి పెదద్వి జీవరాసులునన్వి.  

కీరత్నలు 104:26 => అందులో ఓడలు నడుచుచునన్వి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు నిరిమ్ంచిన 

మకరములునన్వి. 

కీరత్నలు 104:27 => తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారమిచెచ్దవని ఇవనిన్యు నీ దయకొరకు 

కనిపెటుట్చునన్వి 

కీరత్నలు 104:28 => నీవు వాటికి పెటుట్నది అవి కూరుచ్కొనును నీవు గుపిప్లి విపప్గా అవి 

మంచివాటిని తిని తృపిత్పరచబడును. 

కీరత్నలు 145:9 => యెహోవా అందరికి ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమసత్ 

కారయ్ములమీద నునన్వి. 

కీరత్నలు 145:15 => సరవ్జీవుల కనున్లు నీవైపు చూచుచునన్వి తగిన కాలమందు నీవు వారికి 

ఆహారమిచుచ్దువు. 

కీరత్నలు 145:16 => నీవు నీ గుపిప్లిని విపిప్ పర్తి జీవి కోరికను తృపిత్పరచుచునాన్వు. 

లూకా 6:35 => మీరైతే ఎటిట్ వారినిగూరిచ్ యైనను నిరాశ చేసికొనక మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, 

మేలు చేయుడి, అపుప్ ఇయుయ్డి; అపుప్డు మీ ఫలము గొపప్దై యుండును, మీరు సరోవ్నన్తుని 

కుమారులై యుందురు. ఆయన, కృతజఞ్తలేనివారియెడలను దుషుట్లయెడలను ఉపకారియై యునాన్డు. 

లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

Page  of 2098 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:14 => మీ దేశమునకు వరష్ము, అనగా తొలకరివానను కడవరివానను 

దాని దాని కాలమున కురిపించెదను. అందువలన నీవు నీ ధానయ్మును నీ దార్కాష్రసమును నీ నూనెను 

కూరుచ్కొందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:12 => యెహోవా నీ దేశముమీద వరష్ము దాని కాలమందు 

కురిపించుటకును నీవు చేయు కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని 

తెరచును. నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు కాని అపుప్చేయవు 

1 రాజులు 18:1 => అనేకదినములైన తరువాత మూడవ సంవతస్రమందు యెహోవా వాకుక్ 

ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై నేను భూమిమీద వరష్ము కురిపింపబోవుచునాన్ను; నీవు వెళి ల్ అహాబును 

దరిశ్ంచుమని సెలవియయ్గా, 

యోబు 5:10 => ఆయన భూమిమీద వరష్ము కురిపించువాడు పొలములమీద నీళుల్ 

పర్వహింపజేయువాడు. 

యోబు 37:6 => నీవు భూమిమీద పడుమని హిమముతోను వరష్ముతోను మహా వరష్ముతోను 

ఆయన ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు. 

యోబు 38:26 => పాడైన యెడారిని తృపిత్పరచుటకును లేత గడిడ్ మొలిపించుటకును వరదనీటికి 

కాలువలను  

యోబు 38:27 => ఉరుములోని మెరుపునకు మారగ్మును నిరణ్యించువాడెవడు? 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

కీరత్నలు 65:9 => నీవు భూమిని దరిశ్ంచి దాని తడుపుచునాన్వు దానికి మహదైశవ్రయ్ము 

కలుగజేయుచునాన్వు దేవుని నది నీళల్తో నిండియునన్ది నీవు భూమిని అటుల్ సిదధ్పరచిన తరువాత 

వారికి ధానయ్ము దయచేయుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 65:10 => దాని దుకుక్లను విసాత్రమైన నీళల్తో తడిపి దాని గనిమలను చదును 

చేయుచునాన్వు. వాన జలుల్లచేత దానిని పదునుచేయుచునాన్వు అది మొలకెతత్గా నీవు దాని 

నాశీరవ్దించుచునాన్వు.  

Page  of 2099 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

కీరత్నలు 65:11 => సంవతస్రమును నీ దయాకిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు నీ జాడలు సారము 

వెదజలుల్చునన్వి. 

కీరత్నలు 65:12 => అడవి బీడులు సారము చిలకరించుచునన్వి కొండలు ఆనందమును నడికటుట్గా 

ధరించుకొనియునన్వి. 

కీరత్నలు 65:13 => పచిచ్కపటుల్ మందలను వసత్రమువలె ధరించియునన్వి. లోయలు ససయ్ములతో 

కపప్బడియునన్వి అనిన్యు సంతోషధవ్ని చేయుచునన్వి అనిన్యు గానము చేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 68:9 => దేవా, నీ సావ్సథ్య్ముమీద నీవు వరష్ము సమృదిధ్గా కురిపించితివి అది 

అలసియుండగా నీవు దానిని బలపరచితివి.  

కీరత్నలు 68:10 => నీ సమూహము దానిలో నివసించును దేవా, నీ అనుగర్హముచేత దీనులకు 

సదుపాయము కలుగజేసితివి. 

కీరత్నలు 147:7 => కృతజఞ్తాసుత్తులతో యెహోవాను కీరిత్ంచుడి. సితారాతో మన దేవుని కీరిత్ంచుడి. 

కీరత్నలు 147:8 => ఆయన ఆకాశమును మేఘములతో కపుప్వాడు భూమికొరకు వరష్ము 

సిదధ్పరచువాడు పరవ్తములమీద గడిడ్ మొలిపించువాడు 

యెషయా 5:6 => అది శుదిధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 5:24 => వారురండి మన దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుందము, 

ఆయనే తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును దాని దాని కాలమున కురిపించువాడు గదా; 

నిరణ్యింపబడిన కోతకాలపు వారములను ఆయన మనకు రపిప్ంచునని తమ మనసుస్లో అనుకొనరు. 

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడడ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 
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యాకోబు 5:17 => ఏలీయా మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే; వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు 

ఆసకిత్తో పార్రథ్న చేయగా మూడునన్ర సంవతస్రముల వరకు భూమిమీద వరిష్ంపలేదు. 

యాకోబు 5:18 => అతడు మరల పార్రథ్న చేయగా ఆకాశము వరష్మిచెచ్ను, భూమి తన ఫలము 

ఇచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:12 => మంచి యిండుల్ కటిట్ంచుకొని వాటిలో నివసింపగా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:13 => నీ పశువులు నీ గొఱఱ్మేకలును వృదిధ్యై నీకు వెండిబంగారములు 

విసత్రించి నీకు కలిగినదంతయు వరిథ్లిల్నపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 

నెహెమాయ్ 9:25 => అపుప్డు వారు పార్కారములుగల పటట్ణములను ఫలవంతమైన భూమిని 

సావ్ధీనపరచుకొని, సకలమైన పదారథ్ములతో నిండియునన్ యిండల్ను తర్వివ్న బావులను దార్క్షతోటలను 

ఒలీవ తోటలను బహు విసాత్రముగా ఫలించు చెటల్ను వశపరచుకొనిరి. ఆలాగున వారు తిని 

తృపిత్పొంది మదించి నీ మహోపకారమునుబటిట్ బహుగా సంతోషించిరి. 

యెషయా 22:13 => రేపు చచిచ్పోదుము గనుక తిందము తార్గుదము అని చెపిప్, యెడల్ను 

వధించుచు గొఱఱ్లను కోయుచు మాంసము తినుచు దార్కాష్రసము తార్గుచు మీరు 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 
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లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:18 => ఆయన తలిదండుర్లు లేనివానికిని విధవరాలికిని నాయ్యము 

తీరిచ్, పరదేశియందు దయయుంచి అనన్వసత్రముల ననుగర్హించువాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:14 => సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

చందుర్డు పుటిట్ంచు శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

యోబు 22:18 => మాయొదద్నుండి తొలగిపొమమ్నియు సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మాకు ఏమి 

చేయుననియు వారు దేవునితో అందురు. భకిత్హీనుల ఆలోచన నాకు దూరమై యుండునుగాక. 

యోబు 36:31 => వీటివలన ఆయన ఆ యా పర్జలకు తీరుప్తీరుచ్ను. ఆయన ఆహారమును 

సమృదిధ్గా ఇచుచ్వాడు 

కీరత్నలు 33:5 => ఆయన నీతిని, నాయ్యమును పేర్మించుచునాన్డు లోకము యెహోవా కృపతో 

నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 65:13 => పచిచ్కపటుల్ మందలను వసత్రమువలె ధరించియునన్వి. లోయలు ససయ్ములతో 

కపప్బడియునన్వి అనిన్యు సంతోషధవ్ని చేయుచునన్వి అనిన్యు గానము చేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 74:17 => భూమికి సరిహదుద్లను నియమించినవాడవు నీవే వేసవికాలము చలికాలము 

నీవే కలుగజేసితివి. 

కీరత్నలు 104:13 => తన గదులలోనుండి ఆయన కొండలకు జలధారలనిచుచ్ను నీ కిర్యల 

ఫలముచేత భూమి తృపిత్పొందుచునన్ది. 

కీరత్నలు 107:37 => వాటివలన ససయ్ఫలసమృదిధ్ పొందునటుల్ను ఆయన ఆకలికొనినవారిని అచచ్ట 

కాపురముంచెను 

పర్సంగి 2:24 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకంటెను, తన కషాట్రిజ్తముచేత సుఖపడుటకంటెను 

నరునికి మేలుకరమైనదేదియు లేదు. ఇదియును దేవునివలన కలుగునని నేను తెలిసికొంటిని. 

యెషయా 40:21 => మీకు తెలియదా? మీరు వినలేదా? మొదటినుండి ఎవరును మీతో చెపప్లేదా? 

భూమిని సాథ్పించుటనుబటిట్ మీరుదాని గర్హింపలేదా?  
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లూకా 12:16 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక ధనవంతుని భూమి 

సమృదిధ్గా పండెను. 

యోహాను 1:10 => ఆయన లోకములో ఉండెను, లోకమాయన మూలముగా కలిగెను గాని 

లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు. 

యోహాను 5:17 => అయితే యేసు నాతండిర్ యిదివరకు పనిచేయుచునాన్డు, నేనును 

చేయుచునాన్నని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

వచనము 21 

వారు ఆ పటట్ణములో సువారత్ పర్కటించి అనేకులను శిషుయ్లనుగా చేసిన తరువాత లుసత్రకును 

ఈకొనియకును అంతియొకయకును తిరిగివచిచ్ 

ఆదికాండము 11:6 => అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; 

వారు ఈ పని ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 

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. 

నిరగ్మకాండము 32:21 => అపుప్డు మోషే నీవు ఈ పర్జలమీదికి ఈ గొపప్ పాపము రపిప్ంచునటుల్ 

వారు నినున్ ఏమిచేసిరని అహరోనును నడుగగా 

నిరగ్మకాండము 32:22 => అహరోను నా యేలినవాడా, నీ కోపము మండనియయ్కుము. ఈ పర్జలు 

దురామ్రుగ్లను మాట నీవెరుగుదువు. 
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నిరగ్మకాండము 32:23 => వారు మాకు ముందు నడుచుటకు ఒక దేవతను చేయుము; 

ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచినవాడగు ఈ మోషే యేమాయెనో మాకు తెలియదనిరి. 

యిరిమ్యా 44:16 => మహా సమాజముగా కూడినవారును ఐగుపుత్ దేశమందలి పతోర్సులో 

కాపురముండు జనులందరును యిరీమ్యాకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నీవు మాకు పర్కటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము, 

యిరిమ్యా 44:17 => మేము నీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని నిశచ్యముగా నెరవేరచ్బోవుచునాన్ము; 

మేమును మా పితరులును మా రాజులును మా యధిపతులును యూదా పటట్ణములలోను 

యెరూషలేము వీధులలోను చేసినటే ల్ ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంతుము; ఏలయనగా మేము ఆలాగు చేసినపుప్డు మాకు ఆహారము సమృదిధ్గా దొరికెను, మేము 

కేష్మముగానే యుంటిమి, యే కీడును మాకు కలుగలేదు. 

యోహాను 6:15 => రాజుగా చేయుటకు వారు వచిచ్ తనున్ బలవంతముగా పటుట్కొనబోవుచునాన్రని 

యేసు ఎరిగి, మరల కొండకు ఒంటరిగా వెళె ల్ను. 

మతత్యి 27:20 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, 

యేసును సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

వచనము 22 

శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను 

అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు వారిని హెచచ్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడడ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:51 => వీరు తమ పాదధూళిని వారితటుట్ దులిపివేసి ఈకొనియకు 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

మతత్యి 27:20 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, 

యేసును సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

మతత్యి 27:21 => అధిపతి ఈ యిదద్రిలో నేనెవనిని విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రని 

వారినడుగగా వారు బరబబ్నే అనిరి. 

మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

మారుక్ 15:11 => అతడు బరబబ్ను తమకు విడుదల చేయవలెనని జనులు అడుగుకొనునటుల్ 

పర్ధానయాజకులు వారిని పేర్రేపించిరి. 

మారుక్ 15:12 => అందుకు పిలాతు అలాగైతే యూదుల రాజని మీరు చెపుప్వాని నేనేమి 

చేయుదునని మరల వారినడిగెను. 

మారుక్ 15:13 => వారు వానిని సిలువ వేయుమని మరల కేకలువేసిరి. 
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మారుక్ 15:14 => అందుకు పిలాతు ఎందుకు? అతడే చెడుకారయ్ము చేసెనని వారినడుగగా వారు 

వానిని సిలువ వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:20 => మరియు నీ సాకిష్యైన సెత్ఫను రకత్ము చిందింపబడినపుప్డు నేను 

కూడ దగగ్ర నిలిచి అందుకు సమమ్తించి అతని చంపినవారి వసత్రములకు కావలియుంటినని చెపిప్తిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

యిరిమ్యా 22:19 => అతడు యెరూషలేము గుమమ్ముల ఆవలికి ఈడువబడి పారవేయబడి గాడిద 

పాతిపెటట్బడు రీతిగా పాతిపెటట్బడును. 

హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

Page  of 2106 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

2 కొ రిం దీ యు ల కు 4 : 1 2 = > కా వు న మా లో మ ర ణ ము ను మీ లో జీ వ ము ను 

కారయ్సాధకమగుచునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

నిరగ్మకాండము 17:4 => అపుప్డు మోషే యెహోవాకు మొఱపెటుట్చు ఈ పర్జలను నేనేమి 

చేయుదును? కొంతసేపటికి ననున్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురనెను. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:14 => అపుప్డు వారు పెరేగ్నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనునన్ 

అంతియొకయకు వచిచ్ విశార్ంతిదినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ కూరుచ్ండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:21 => వారు ఆ పటట్ణములో సువారత్ పర్కటించి అనేకులను 

శిషుయ్లనుగా చేసిన తరువాత లుసత్రకును ఈకొనియకును అంతియొకయకును తిరిగివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:26 => మన పిర్యులతోకూడ మీయొదద్కు పంపుట యుకత్మని 

మాకందరికి ఏకాభిపార్యము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:9 => అపుప్డు ఐతుకు అను నొక యౌవనసుథ్డు కిటికీలో కూరుచ్ండి 

గాఢ నిదర్పోయి, పౌలు చాలసేవు పర్సంగించుచుండగా నిదార్భారమువలన జోగి, మూడవ 

అంతసుత్నుండి కిర్ందపడి చనిపోయినవాడై యెతత్బడెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 
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వచనము 23 

మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న 

పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:9 => అపుప్డు ఐతుకు అను నొక యౌవనసుథ్డు కిటికీలో కూరుచ్ండి 

గాఢ నిదర్పోయి, పౌలు చాలసేవు పర్సంగించుచుండగా నిదార్భారమువలన జోగి, మూడవ 

అంతసుత్నుండి కిర్ందపడి చనిపోయినవాడై యెతత్బడెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:10 => అంతట పౌలు కిర్ందికివెళి ల్ అతనిమీద పడి కౌగిలించుకొని మీరు 

తొందరపడకుడి, అతని పార్ణమతనిలో నునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:11 => అతడు మరల పైకివచిచ్ రొటెట్ విరిచి పుచుచ్కొని, తెలల్వారువరకు 

విసాత్రముగా సంభాషించి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:12 => వారు బర్దికిన ఆ చినన్వానిని తీసికొని వచిచ్నపుప్డు వారికి 

విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 
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పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

పర్కటన 11:11 => అయితే ఆ మూడుదినములనన్రయైన పిమమ్ట దేవునియొదద్నుండి జీవాతమ్ వచిచ్ 

వారిలో పర్వేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము 

కలిగెను.  

పర్కటన 11:12 => అపుప్డు ఇకక్డికి ఎకిక్రండని పరలోకమునుండి గొపప్ సవ్రము తమతో చెపుప్ట 

వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శతుర్వులు 

వారిని చూచిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:17 => అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగ చేసి, పర్భువు తనున్ 

చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచెచ్నో వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ 

సంగతులు తెలియజేయుడని చెపిప్ బయలుదేరి వేరొకచోటికి వెళె ల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:40 => వారు చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి వచిచ్ లూదియ యింటికి 

వెళి ల్రి; అకక్డి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:1 => ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు 

పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు 

బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:1 => పౌలు దెరేబ్కును లుసత్రకును వచెచ్ను. అకక్డ తిమోతి అను ఒక 

శిషుయ్డుండెను. అతడు విశవ్సించిన యొక యూదురాలి కుమారుడు, అతని తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డు. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:4 => మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, 

థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, 

ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

వచనము 24 

తరువాత పిసిదియ దేశమంతట సంచరించి పంఫూలియకు వచిచ్రి. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:8 => అతడు పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడై యెనన్డును నడువలేక 

కూరుచ్ండియుండువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:14 => అపుప్డు వారు పెరేగ్నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనునన్ 

అంతియొకయకు వచిచ్ విశార్ంతిదినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ కూరుచ్ండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:51 => వీరు తమ పాదధూళిని వారితటుట్ దులిపివేసి ఈకొనియకు 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:2 => అతడు లుసత్రలోను ఈకొనియలోను ఉనన్ సహోదరులవలన 

మంచిపేరు పొందినవాడు. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:7 => లుసత్రలో బలహీన పాదములుగల యొకడుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:1 => పౌలు దెరేబ్కును లుసత్రకును వచెచ్ను. అకక్డ తిమోతి అను ఒక 

శిషుయ్డుండెను. అతడు విశవ్సించిన యొక యూదురాలి కుమారుడు, అతని తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డు. 

వచనము 25 

మరియు పెరేగ్లో వాకయ్ము బోధించి, అతాత్లియకు దిగి వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => అటిట్ శర్మలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన 

వారమని మీరెరుగుదురు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:43 => సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు 

యూదులును, భకిత్పరులైన యూదమత పర్విషుట్లును, పౌలును బరన్బాను వెంబడించిరి. వీరు వారితో 

మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచచ్రించిరి. 

యోహాను 8:31 => కాబటిట్ యేసు, తనను నమిమ్న యూదులతో మీరు నా వాకయ్మందు 

నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిషుయ్లైయుండి సతయ్మును గర్హించెదరు; 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 
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యోహాను 15:9 => తండిర్ ననున్ ఏలాగు పేర్మించెనో నేనును మిముమ్ను ఆలాగు పేర్మించితిని, నా 

పేర్మయందు నిలిచియుండుడి. 

యోహాను 15:10 => నేను నా తండిర్ ఆజఞ్లు గైకొని ఆయన పేర్మయందు నిలిచియునన్ పర్కారము 

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

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. 

యూదా 1:3 => పిర్యులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూరిచ్ మీకు వార్యవలెనని విశేషాసకిత్ 

గలవాడనై పర్యతన్పడుచుండగా, పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గింపబడిన బోధ నిమితత్ము మీరు 

పోరాడవలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచు మీకు వార్యవలసివచెచ్ను. 

యూదా 1:20 => పిర్యులారా, మీరు విశవ్సించు అతిపరిశుదద్మైన దానిమీద మిముమ్ను మీరు 

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

యూదా 1:21 => నితయ్జీవారథ్మైన మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ కనికరము కొరకు కనిపెటుట్చు, దేవుని 

పేర్మలో నిలుచునటుల్ కాచుకొనియుండుడి. 

మతత్యి 10:21 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; 

పిలల్లు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

మతత్యి 10:38 => తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపనివాడు నాకు పాతుర్డు కాడు. 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

లూకా 22:28 => నా శోధనలలో నాతో కూడ నిలిచియునన్వారు మీరే; 
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లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

యోహాను 12:25 => తన పార్ణమును పేర్మించువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, ఈ లోకములో తన 

పార్ణమును దేవ్షించువాడు నితయ్జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

యోహాను 16:1 => మీరు అభయ్ంతరపడకుండవలెనని యీ మాటలు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => అటిట్ శర్మలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన 

వారమని మీరెరుగుదురు. 

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 
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2 తిమోతి 2:11 => ఈ మాట నమమ్దగినది, ఏదనగా మనమాయనతో కూడ చనిపోయిన వారమైతే 

ఆయనతో కూడ బర్దుకుదుము. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

1 పేతురు 4:12 => పిర్యులారా, మిముమ్ను శోధించుటకు మీకు కలుగుచునన్ అగిన్వంటి 

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

1 పేతురు 4:15 => మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దురామ్రుగ్డుగా గాని, 

పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

మతత్యి 19:24 => ఇదిగాక ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె సూదిబెజజ్ములో 

ఒంటె దూరుట సులభమని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 
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మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 10:24 => ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో 

ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము; 

మారుక్ 10:25 => ధనవంతుడు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె ఒంటె సూదిబెజజ్ములో 

దూరుట సులభము. 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

ఆదికాండము 12:10 => అపుప్డు ఆ దేశములో కరవు వచెచ్ను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా 

నునన్ందున అబార్ము ఐగుపుత్ దేశములో నివసించుటకు అకక్డికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 32:7 => యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

ఆదికాండము 49:23 => విలుకాండుర్ అతని వేధించిరి వారు బాణములను వేసి అతని హింసించిరి. 

లేవీయకాండము 2:11 => మీరు యెహోవాకు చేయు నైవేదయ్మేదియు పులిసి పొంగినదానితో 

చేయకూడదు. ఏలయనగా పులిసినదైనను తేనెయైనను యెహోవాకు హోమముగా దహింపవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 21:4 => వారు ఎదోముదేశమును చుటిట్పోవలెనని హోరు కొండనుండి 

ఎఱఱ్సముదర్మారగ్ముగా సాగినపుప్డు మారాగ్యాసముచేత జనుల పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను. 

1 సమూయేలు 26:24 => చితత్గించుము, ఈ దినమున నీ పార్ణము నా దృషిట్కి ఘనమైనందున 

యెహోవా నా పార్ణమును తన దృషిట్కి ఘనముగా ఎంచి బాధలనిన్టిలోనుండి ననున్ రకిష్ంచునుగాక 

అని చెపెప్ను. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 
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కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 66:12 => నరులు మా నెతిత్మీద ఎకుక్నటుల్ చేసితివి మేము నిపుప్లలోను నీళల్లోను 

పడితివిు అయినను నీవు సమృధిధ్గలచోటికి మముమ్ రపిప్ంచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 84:6 => వారు బాకా లోయలోబడి వెళుల్చు దానిని జలమయముగా చేయుదురు తొలకరి 

వాన దానిని దీవెనలతో కపుప్ను. 

పర్సంగి 2:23 => వాని దినములనిన్యు శర్మకరములు, వాని పాటుల్ వయ్సనకరములు, 

రాతిర్యందైనను వాని మనసుస్నకు నెమమ్ది దొరకదు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 7:14 => సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండుము, ఆపదిద్నమునందు యోచించుము; 

తాము చనిపోయిన తరువాత జరుగుదానిని నరులు తెలిసికొనకుండునటుల్ దేవుడు సుఖదుఃఖములను 

జతపరచియునాన్డు. 

పరమగీతము 1:6 => నలల్నిదాననని ననున్ చినన్చూపులు చూడకుడి. నేను ఎండ తగిలినదానను నా 

సహోదరులు నామీద కోపించి ననున్ దార్క్షతోటకు కావలికతెత్గా నుంచిరి అయితే నా సొంత తోటను 

నేను కాయకపోతిని.  

యెషయా 30:20 => పర్భువు నీకు కే ల్షానన్పానముల నిచుచ్ను ఇకమీదట నీ బోధకులు 

దాగియుండరు నీవు కనున్లార నీ బోధకులను చూచెదవు  

యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

దానియేలు 11:1 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు మొదటి సంవతస్రమందు మిఖాయేలును 

సిథ్రపరచుటకును బలపరచుటకును నేను అతనియొదద్ నిలువబడితిని. 

మతత్యి 6:34 => రేపటినిగూరిచ్ చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూరిచ్ 

చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును. 

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 
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మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడడ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:9 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; రెండు కనున్లు గలిగి అగిన్గల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కనున్ గలిగి 

జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

మతత్యి 19:23 => యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుట 

దురల్భమని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 8:34 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లను జనసమూహమును తనయొదద్కు పిలిచిననున్ 

వెంబడింపగోరువాడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

లూకా 6:20 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతటుట్ పారచూచి ఇటల్నెను బీదలైన మీరు ధనుయ్లు, 

దేవుని రాజయ్ము మీది. 

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 14:27 => మరియు ఎవడైనను తన సిలువను మోసికొని ననున్ వెంబడింపనియెడల వాడు నా 

శిషుయ్డు కానేరడు. 
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లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:40 => వారు చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి వచిచ్ లూదియ యింటికి 

వెళి ల్రి; అకక్డి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:23 => బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని 

పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 11:22 => కాబటిట్ దేవుని అనుగర్హమును కాఠినయ్మును అనగా పడిపోయిన 

వారిమీద కాఠినయ్మును, నీవు అనుగర్హపార్పుత్డవై నిలిచియునన్యెడల నీమీద ఉనన్ దేవుని 

అనుగర్హమును చూడుము; అటుల్ నిలువనియెడల నీవును నరికివేయబడుదువు. 

1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15 :19 => ఈ జీవితకాలము మటుట్కే మనము కీర్సుత్నందు 

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

ఎఫెసీయులకు 3:13 => కాబటిట్ మీ నిమితత్మై నాకు వచిచ్న శర్మలను చూచి మీరు అధైరయ్పడవదద్ని 

వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:25 => మరియు ఇటిట్ నమమ్కము కలిగి, నేను మరల మీతో కలిసియుండుటచేత 

ననున్గూరిచ్ కీర్సుత్యేసునందు మీకునన్ అతిశయము అధికమగునటుల్. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

1 పేతురు 5:9 => లోకమందునన్ మీ సహోదరులయందు ఈ విధమైన శర్మలే నెరవేరుచునన్వని 

యెరిగి, విశావ్సమందు సిథ్రులై వానిని ఎదిరించుడి. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 
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పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

వచనము 26 

అకక్డనుండి ఓడ యెకిక్, తాము నెరవేరిచ్న పని నిమితత్ము దేవుని కృపకు అపప్గింపబడినవారై, 

మొదట బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

మారుక్ 3:14 => వారు తనతో కూడ ఉండునటుల్ను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్  

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

2 తిమోతి 2:2 => నీవు అనేక సాకుష్ల యెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును 

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

తీతుకు 1:5 => నేను నీ కాజాఞ్పించిన పర్కారము నీవు లోపముగా ఉనన్వాటిని దిదిద్, పర్తి 

పటట్ణములోను పెదద్లను నియమించు నిమితత్మే నేను కేర్తులో నినున్ విడిచి వచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:30 => ఆలాగున చేసి బరన్బా సౌలు అను వారిచేత పెదద్ల యొదద్కు 

దానిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:6 => అపుప్డు అపొసత్లులును పెదద్లును ఈ సంగతినిగూరిచ్ 

ఆలోచించుటకు కూడివచిచ్రి. బహు తరక్ము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇటల్నెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:17 => అతడు మిలేతునుండి ఎఫెసునకు వరత్మానము పంపి సంఘపు 

పెదద్లను పిలిపించెను. 

1 తిమోతి 5:1 => వృదుధ్ని గదిద్ంపక తండిర్గా భావించి అతని హెచచ్రించుము. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

1 తిమోతి 5:18 => ఇందుకు నూరెచ్డి యెదుద్ మూతికి చికక్ము వేయవదుద్ అని లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 

1 తిమోతి 5:19 => మరియు పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్లుంటేనేగాని పెదద్మీద దోషారోపణ అంగీకరింపకుము 

యాకోబు 5:14 => మీలో ఎవడైనను రోగియై యునాన్డా? అతడు సంఘపు పెదద్లను 

పిలిపింపవలెను; వారు పర్భువు నామమున అతనికి నూనె రాచి అతని కొరకు పార్రథ్న చేయవలెను. 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

2 యోహాను 1:1 => పెదద్నైన నేను, ఏరప్రచబడినదైన అమమ్గారికిని ఆమె పిలల్లకును శుభమని 

చెపిప్ వార్యునది. 

3 యోహాను 1:1 => పెదద్నైన నేను సతయ్మునుబటిట్ పేర్మించు పిర్యుడైన గాయునకు శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:26 => అకక్డనుండి ఓడ యెకిక్, తాము నెరవేరిచ్న పని నిమితత్ము 

దేవుని కృపకు అపప్గింపబడినవారై, మొదట బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

లూకా 23:46 => అపుప్డు యేసు గొపప్ శబద్ముతో కేకవేసి--తండీర్, నీచేతికి నా ఆతమ్ను 

అపప్గించుకొనుచునాన్ననెను. ఆయన యీలాగు చెపిప్ పార్ణము విడిచెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => మరియు మన పర్భువైన యేసు తన పరిశుదుధ్లందరితో 

వచిచ్నపుప్డు, మన తండిర్యైన దేవుని యెదుట మీహృదయములను పరిశుదధ్త విషయమై 

అనిందయ్మైనవిగా ఆయన సిథ్రపరచుటకై, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => మీ హృదయములను ఆదరించి, పర్తి సతాక్రయ్మందును పర్తి 

సదావ్కయ్మందును మిముమ్ను సిథ్రపరచును గాక. 
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2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

నిరగ్మకాండము 36:2 => బెసలేలును అహోలీయాబును యెహోవా ఎవరి హృదయములో పర్జఞ్ 

పుటిట్ంచెనో ఆ పని చేయుటకు ఎవని హృదయము వాని రేపెనో వారినందరిని మోషే పిలిపించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:16 => అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, 

సవ్రమండలములు సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, 

సంతోషముతో సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 9:15 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు 

దుఃఖపడగలరా? పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు 

ఉపవాసము చేతురు. 

మతత్యి 17:21 => మీకు అసాధయ్మైనది ఏదియు నుండదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

మారుక్ 2:20 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలోనే వారుపవాసము చేతురు. 

మారుక్ 9:29 => అందుకాయన పార్రథ్నవలననే గాని మరి దేనివలననైనను ఈ విధమైనది 

వదలిపోవుట అసాధయ్మని వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 5:35 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలో వారు ఉపవాసము చేతురని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

కొలొసస్యులకు 4:17 => మరియు పర్భువునందు నీకు అపప్గింపబడిన పరిచరయ్ను నెరవేరుచ్టకు 

దానిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుమని అరిఖ్పుప్తో చెపుప్డి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 
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హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

వచనము 27 

వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, 

అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన సంగతియు, వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:13 => తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ 

పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:14 => అపుప్డు వారు పెరేగ్నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనునన్ 

అంతియొకయకు వచిచ్ విశార్ంతిదినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ కూరుచ్ండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:38 => అయితే పౌలు, పంఫూలియలో పనికొరకు తమతోకూడ రాక 

తముమ్ను విడిచిన వానిని వెంటబెటుట్కొని పోవుట యుకత్ము కాదని తలంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

వచనము 28 

పిమమ్ట వారు శిషుయ్లయొదద్ బహుకాలము గడపిరి. 

మారుక్ 2:2 => ఆయన యింట ఉనాన్డని వినవచిచ్నపుప్డు అనేకులు కూడివచిచ్రి గనుక 

వాకిటనైనను వారికి సథ్లము లేకపోయెను. ఆయన వారికి వాకయ్ము బోధించుచుండగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:13 => తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ 

పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 
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వచనము 1 

కొందరు యూదయనుండి వచిచ్ మీరు మోషే నియమించిన ఆచారము చొపుప్న సునన్తి పొందితేనే 

గాని రక్షణ పొందలేరని సహోదరులకు బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:30 => అంతట వారు సెలవు పుచుచ్కొని అంతియొకయకు వచిచ్ 

శిషుయ్లను సమకూరిచ్ ఆ పతిర్క ఇచిచ్రి. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:40 => పౌలు సీలను ఏరప్రచుకొని, సహోదరులచేత పర్భువు కృపకు 

అపప్గింపబడినవాడై బయలుదేరి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

3 యోహాను 1:6 => వారు నీ పేర్మనుగూరిచ్ సంఘము ఎదుట సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు 

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:25 => దేవుని వాకయ్మును, అనగా యుగములలోను తరములలోను 

మరుగుచేయబడియునన్ మరమ్మును సంపూరణ్ముగా పర్కటించుటకు, 
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కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 4:17 => మరియు పర్భువునందు నీకు అపప్గింపబడిన పరిచరయ్ను నెరవేరుచ్టకు 

దానిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుమని అరిఖ్పుప్తో చెపుప్డి. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

2 తిమోతి 4:5 => అయితే నీవు అనిన్ విషయములలో మితముగా ఉండుము, శర్మపడుము, 

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 

2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 
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వచనము 2 

పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును కలిగినపుప్డు, ఈ అంశము 

విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును 

పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:5 => పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సులైన కొందరులేచి, అనయ్జనులకు 

సునన్తి చేయింపవలెననియు, మోషే ధరమ్శాసత్రమును గైకొనుడని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెననియు చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:6 => అపుప్డు అపొసత్లులును పెదద్లును ఈ సంగతినిగూరిచ్ 

ఆలోచించుటకు కూడివచిచ్రి. బహు తరక్ము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:21 => అనయ్జనులలో ఉనన్ యూదులు తమ పిలల్లకు సునన్తి 

చేయకూడదనియు, మన ఆచారముల చొపుప్న నడువకూడదనియు నీవు చెపుప్టవలన వారందరు 

మోషేను విడిచిపెటట్వలెనని నీవు బోధించుచునన్టుట్ వీరు నినున్ గూరిచ్ వరత్మానము వినియునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:22 => కావున మనమేమి చేయుదుము? నీవు వచిచ్న సంగతి వారు 

తపప్క విందురు. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 11:18 => మొదటి సంగతి యేమనగా, మీరు సంఘమందు కూడియునన్పుప్డు 

మీలో కక్షలు కలవని వినుచునాన్ను. కొంతమటుట్కు ఇది నిజమని నముమ్చునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 14:23 => సంఘమంతయు ఏకముగా కూడి అందరు భాషలతో 

మాటలాడుచుండగా, ఉపదేశము పొందనివారైనను అవిశావ్సులైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, మీరు 

వెఱిఱ్మాటలాడుచునాన్రని అనుకొందురు కదా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:12 => అంతట ఆ సమూహమంతయు ఊరకుండి, బరన్బాయు 

పౌలును తమ దావ్రా దేవుడు అనయ్జనులలో చేసిన సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను వివరించగా 

ఆలకించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

1 కొరిందీయులకు 3:7 => కాబటిట్ వృదిధ్ కలుగజేయు దేవునిలోనే గాని, నాటువానిలోనైనను నీళుల్ 

పోయువానిలోనైనను ఏమియులేదు. 

1 కొరిందీయులకు 3:8 => నాటువాడును నీళుల్పోయువాడును ఒకక్టే. పర్తివాడు తాను చేసిన 

కషట్ముకొలది జీతము పుచుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 
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1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

యోహాను 9:10 => వారు నీ కనున్లేలాగు తెరవబడెనని వాని నడుగగా 

1 కొరిందీయులకు 16:9 => కారాయ్నుకూలమైన మంచి సమయము నాకు పార్పిత్ంచియునన్ది; 

మరియు ఎదిరించువారు అనేకులునాన్రు గనుక పెంతెకొసుత్ వరకు ఎఫెసులో నిలిచియుందును.  

2 కొరిందీయులకు 2:12 => కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుటకు నేను తోర్యకు వచిచ్నపుప్డు, 

పర్భువునందు నాకు మంచి సమయము పార్పిత్ంచియుండగా సహోదరుడైన తీతు నాకు కనబడనందున 

కొలొసస్యులకు 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

నిరగ్మకాండము 18:1 => దేవుడు మోషేకును తన పర్జలైన ఇశార్యేలీయులకును చేసినదంతయు, 

యెహోవా ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్నుండి వెలుపలికి రపిప్ంచిన సంగతియు, మిదాయ్ను 

యాజకుడును మోషే మామయునైన యితోర్ వినినపుప్డు 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 
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యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:15 => యెహోవా నెబుకదెన్జరుదావ్రా యూదావారిని యెరూషలేమువారిని 

చెరతీసికొని పోయినపుప్డు ఈ యెహోజాదాకు చెరలోనికిపోయెను. 

పరమగీతము 8:9 => అది పార్కారము వంటిదాయెనా? మేము దానిపైన వెండి గోపురమొకటి 

కటుట్దుము. అది కవాటము వంటిదాయెనా? దేవదారు మార్నుతో దానికి అడుడ్లను కటుట్దుము 

హోషేయ 2:15 => అకక్డనుండి దానిని తోడుకొనివచిచ్ దానికి దార్క్షచెటల్నితుత్ను; ఆకోరు (శర్మగల) 

లోయను నిరీక్షణ దావ్రముగా చేసెదను, బాలయ్మున ఐగుపుత్ దేశములోనుండి అది వచిచ్నపుప్డు నా 

మాట వినినటుల్ 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 12:18 => ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు ఈయనను నేను ఏరప్రచుకొంటిని ఈయన నా 

పార్ణమునకిషుట్డైన నా పిర్యుడు ఈయనమీద నా ఆతమ్ నుంచెదను ఈయన అనయ్జనులకు 

నాయ్యవిధిని పర్చురము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:25 => తన దావ్రా తన సహోదరులకు దేవుడు రక్షణ దయచేయుచునన్ 

సంగతి వారు గర్హింతురని అతడు తలంచెను గాని వారు గర్హింపరైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:27 => అతనితో మాటలాడుచు లోపలికి వచిచ్, అనేకులు 

కూడియుండుట చూచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:4 => అందుకు పేతురు మొదటనుండి వరుసగా వారికి ఆ సంగతి 

ఈలాగు వివరించి చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:9 => వారి హృదయములను విశావ్సమువలన పవితర్ పరచి మనకును 

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 
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ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:29 => ఏలయనగా మీరు నాయందు చూచినటిట్యు, నాయందునన్దని మీరిపుప్డు 

వినుచునన్టిట్యు పోరాటము మీకును కలిగియునన్ందున 

కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 

1 తిమోతి 2:7 => ఈ సాక్షయ్మిచుచ్టకై నేను పర్కటించువాడనుగాను, అపొసత్లుడనుగాను, విశావ్స 

సతయ్ముల విషయములో అనయ్జనులకు బోధకుడనుగాను నియమింపబడితిని. నేను సతయ్మే 

చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుటలేదు. 

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 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

వచనము 3 

కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు 

దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:35 => అయితే పౌలును బరన్బాయు అంతియొకయలో నిలిచి, యింక 

అనేకులతో కూడ పర్భువు వాకయ్ము బోధించుచు పర్కటించుచు నుండిరి. 
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2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

వచనము 4 

వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; 

దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:5 => పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సులైన కొందరులేచి, అనయ్జనులకు 

సునన్తి చేయింపవలెననియు, మోషే ధరమ్శాసత్రమును గైకొనుడని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెననియు చెపిప్రి. 
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రోమీయులకు 4:8 => పర్భువుచేత నిరోద్షియని ఎంచబడినవాడు ధనుయ్డు, 

రోమీయులకు 4:9 => ఈ ధనయ్వచనము సునన్తి గలవారినిగూరిచ్ చెపప్బడినదా సునన్తి 

లేనివారినిగూరిచ్కూడ చెపప్బడినదా? అబార్హాము యొకక్ విశావ్సమతనికి నీతి అని 

యెంచబడెననుచునాన్ము గదా? 

రోమీయులకు 4:10 => మంచిది; అది ఏ సిథ్తియందు ఎంచబడెను? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డా 

సునన్తి లేనపుప్డా? సునన్తి కలిగియుండినపుప్డు కాదు సునన్తి లేనపుప్డే. 

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 4:12 => మరియు సునన్తి గలవారికిని తండిర్యగుటకు, అనగా సునన్తి మాతర్ము 

పొందినవారు గాక, మన తండిర్యైన అబార్హాము సునన్తి పొందకమునుపు అతనికి కలిగిన 

విశావ్సముయొకక్ అడుగుజాడలనుబటిట్ నడుచుకొనిన వారికి తండిర్ అగుటకు, అతడు ఆ గురుతు 

పొందెను. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

గలతీయులకు 5:2 => చూడుడి ; మీరు సునన్తి పొందినయెడల కీర్సుత్వలన మీకు 

పర్యోజనమేమియు కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదుధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:4 => మీలో ధరమ్శాసత్రమువలన నీతిమంతులని తీరచ్బడువారెవరో వారు 

కీర్సుత్లోనుండి బొతిత్గా వేరుచేయబడి యునాన్రు, కృపలోనుండి తొలగిపోయి యునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:11 => మీరును, కీర్సుత్ సునన్తియందు, శరీరేచఛ్లతో కూడిన సవ్భావమును 

విసరిజ్ంచి ఆయనయందుచేతులతో చేయబడని సునన్తి పొందితిరి. 

కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

ఆదికాండము 17:10 => నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధయ్ మీరు గైకొనవలసిన నా 

నిబంధన యేదనగా మీలో పర్తి మగవాడును సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 17:11 => మీరు మీ గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి పొందవలెను. అది నాకు నీకు 

మధయ్నునన్ నిబంధనకు సూచనగా ఉండును.  

ఆదికాండము 17:12 => ఎనిమిది దినముల వయసుస్ గలవాడు, అనగా నీ యింట పుటిట్నవాడైనను, 

నీ సంతానము కాని అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో పర్తి మగవాడు 

మీలో సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 17:13 => నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి 

పొందవలెను. అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 

ఆదికాండము 17:14 => సునన్తి పొందని మగవాడు, అనగా ఎవని గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేయబడదో అటిట్వాడు తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. వాడు నా నిబంధనను మీరియునాన్డని 

అబార్హాముతో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 17:15 => మరియు దేవుడు నీ భారయ్యైన శారయి పేరు శారయి అనవదుద్; 

ఏలయనగా ఆమె పేరు శారా 

ఆదికాండము 17:16 => నేనామెను ఆశీరవ్దించి ఆమెవలన నీకు కుమారుని కలుగజేసెదను; 

నేనామెను ఆశీరవ్దించెదను; ఆమె జనములకు తలిల్యై యుండును; జనముల రాజులు ఆమెవలన 

కలుగుదురని అబార్హాముతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 17:18 => అబార్హాము ఇషామ్యేలు నీ సనిన్ధిని బర్దుక ననుగర్హించుము అని 

దేవునితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 17:20 => ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని. ఇదిగో నేనతనిని 

ఆశీరవ్దించి అతనికి సంతానాభివృదిధ్ కలుగజేసి అతయ్ధికముగా అతని విసత్రింపజేసెదను; అతడు 

పండెర్ండు మంది రాజులను కనును; అతనిని గొపప్ జనముగా చేసెదను; 

ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:22 => దేవుడు అబార్హాముతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత 

అతనియొదద్నుండి పరమునకు వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 17:23 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న 

వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని 

పటుట్కొని దేవుడు తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేసెను 
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ఆదికాండము 17:24 => అబార్హాము గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి చేయబడినపుప్డు అతడు 

తొంబదితొమిమ్ది యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 17:25 => అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలు గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి 

చేయబడినపుప్డు అతడు పదుమూడేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 17:26 => ఒకక్ దినమందే అబార్హామును అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలును సునన్తి 

పొందిరి. 

ఆదికాండము 17:27 => అతని యింట పుటిట్నవారును అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవారును 

అతని యింటిలోని పురుషులందరును అతనితో కూడ సునన్తి పొందిరి. 

లేవీయకాండము 12:3 => ఎనిమిదవ దినమున బిడడ్కు సునన్తి చేయింపవలెను. 

యోహాను 7:22 => మోషే మీకు సునన్తి సంసాక్రమును నియమించెను, ఈ సంసాక్రము 

మోషేవలన కలిగినది కాదు, పితరులవలననే కలిగినది. అయినను విశార్ంతిదినమున మీరు 

మనుషుయ్నికి సునన్తి చేయుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:24 => కొందరు మాయొదద్నుండి వెళి ల్, తమ బోధచేత మిముమ్ను 

కలవరపరచి, మీ మనసుస్లను చెరుపుచునాన్రని వింటిమి. వారికి మేమధికారమిచిచ్ యుండలేదు 

1 కొరిందీయులకు 7:18 => సునన్తి పొందినవాడెవడైనను పిలువబడెనా? అతడు సునన్తి 

పోగొటుట్కొనవలదు; సునన్తి పొందనివాడెవడైనను పిలువబడెనా? సునన్తి పొందవలదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:19 => దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించుటయే ముఖయ్ము గాని సునన్తి 

పొందుటయందు ఏమియు లేదు, సునన్తి పొందకపోవుటయందు ఏమియు లేదు. 

గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 

గలతీయులకు 2:3 => అయినను నాతోకూడనునన్ తీతు గీర్సు దేశసుథ్డైనను అతడు సునన్తి 

పొందుటకు బలవంతపెటట్బడలేదు. 
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గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

గలతీయులకు 6:15 => కొర్తత్సృషిట్ పొందుటయే గాని సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు. 

గలతీయులకు 6:16 => ఈ పదధ్తిచొపుప్న నడుచుకొను వారికందరికి, అనగా దేవుని 

ఇశార్యేలునకు సమాధానమును కృపయు కలుగును గాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:2 => పేతురు యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు సునన్తి పొందినవారు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:31 => వారు దానిని చదువుకొని అందువలన ఆదరణపొంది 

సంతోషించిరి. 

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

Page  of 2146 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

గలతీయులకు 5:2 => చూడుడి ; మీరు సునన్తి పొందినయెడల కీర్సుత్వలన మీకు 

పర్యోజనమేమియు కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

గలతీయులకు 5:12 => మిముమ్ను కలవరపెటుట్వారు తముమ్ను తాము ఛేదించుకొనుట మేలు. 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 తిమోతి 1:7 => నిశచ్యమైనటుట్ రూఢిగా పలుకువాటినైనను గర్హింపకపోయినను 

ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులై యుండగోరి విష పర్యోజనమైన ముచచ్టలకు తిరిగిరి. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

వచనము 5 

పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సులైన కొందరులేచి, అనయ్జనులకు సునన్తి చేయింపవలెననియు, మోషే 

ధరమ్శాసత్రమును గైకొనుడని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెననియు చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

గలతీయులకు 1:6 => కీర్సుత్ కృపనుబటిట్ మిముమ్ను పిలిచినవానిని విడిచి, భినన్మైన సువారత్ తటుట్కు 

మీరింత తవ్రగా తిరిగిపోవుట చూడగా నాకాశచ్రయ్మగుచునన్ది. 
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గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

గలతీయులకు 1:8 => మేము మీకు పర్కటించిన సువారత్ గాక మరియొక సువారత్ను మేమైనను 

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 

గలతీయులకు 1:9 => మేమిదివరకు చెపిప్నపర్కారమిపుప్డును మరల చెపుప్చునాన్ము; మీరు 

అంగీకరించిన సువారత్ గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక.  

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

గలతీయులకు 2:5 => సువారత్ సతయ్ము మీ మధయ్ను నిలుచునటుల్ మేము వారికి ఒకక్ గడియయైనను 

లోబడుటకు ఒపుప్కొనలేదు. 

యూదా 1:3 => పిర్యులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూరిచ్ మీకు వార్యవలెనని విశేషాసకిత్ 

గలవాడనై పర్యతన్పడుచుండగా, పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గింపబడిన బోధ నిమితత్ము మీరు 

పోరాడవలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచు మీకు వార్యవలసివచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

నిరగ్మకాండము 18:23 => దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని 

చేయుచు దాని భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు 

సమాధానముగా వెళుల్దురని చెపెప్ను.  

గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 
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గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళి ల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

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 15:27 => కాగా యూదాను సీలను పంపియునాన్ము; వారును 

నోటిమాటతో ఈ సంగతులు మీకు తెలియజేతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

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 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

1 సమూయేలు 8:7 => అందుకు యెహోవా సమూయేలునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా జనులు నీతో 

చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము జరిగింపుము; వారు నినున్ విసరిజ్ంపలేదు గాని తముమ్ను ఏలకుండ 

ననేన్ విసరిజ్ంచియునాన్రు. 
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1 కొరిందీయులకు 9:19 => నేను అందరి విషయము సవ్తంతుర్డనైయునన్ను ఎకుక్వమందిని 

సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని ననున్ నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:22 => బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. 

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:23 => మరియు నేను సువారత్లో వారితో పాలివాడనగుటకై దానికొరకే 

సమసత్మును చేయుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళి ల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

ఫిలేమోనుకు 1:8 => కావున యుకత్మైనదానినిగూరిచ్ నీ కాజాఞ్పించుటకు కీర్సుత్నందు నాకు బహు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ను,  

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:6 => అపుప్డు అపొసత్లులును పెదద్లును ఈ సంగతినిగూరిచ్ 

ఆలోచించుటకు కూడివచిచ్రి. బహు తరక్ము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:18 => మరునాడు పెదద్లందరు అకక్డికి వచిచ్యుండగా పౌలు మాతో 

కూడ యాకోబు నొదద్కు వచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ అపొసత్లుడుగా నుండుటకు 

పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొసెత్నేసును 

2 కొరిందీయులకు 11:5 => నేనైతే మికిక్లి శేర్షుఠ్లైన యీ అపొసత్లులకంటె లేశమాతర్మును 

తకుక్వవాడను కానని తలంచుకొనుచునాన్ను. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

పర్సంగి 10:10 => ఇనుప ఆయుధము మొదుద్గా ఉనన్పుప్డు దానిని పదును చేయనియెడల పనిలో 

ఎకుక్వ బలము వినియోగింపవలెను; అయితే కారయ్సిదిధ్కి జాఞ్నమే పర్ధానము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:22 => వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ 

సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ వరకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 
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2 కొరిందీయులకు 2:1 => మరియు నేను దుఃఖముతో మీయొదద్కు తిరిగిరానని నామటుట్కు నేను 

నిశచ్యించుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

గలతీయులకు 5:12 => మిముమ్ను కలవరపెటుట్వారు తముమ్ను తాము ఛేదించుకొనుట మేలు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

వచనము 6 

అపుప్డు అపొసత్లులును పెదద్లును ఈ సంగతినిగూరిచ్ ఆలోచించుటకు కూడివచిచ్రి. బహు తరక్ము 

జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇటల్నెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:15 => అకక్డనుండి సహోదరులు మా సంగతి విని అపీప్యా సంతపేట 

వరకును తిర్సతర్ములవరకును మముమ్ను ఎదురొక్నుటకు వచిచ్రి. పౌలు వారిని చూచి దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను 

రోమీయులకు 15:24 => నేను సెప్యిను దేశమునకు వెళుల్నపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచి, 

మొదట మీ సహవాసమువలన కొంతమటుట్కు సంతృపిత్పొంది, మీచేత అకక్డికి సాగనంపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:6 => అపుప్డు మీయొదద్ కొంతకాలము ఆగవచుచ్ను, ఒకవేళ 

శీతకాలమంతయు గడుపుదును. అపుప్డు నేను వెళె ల్డి సథ్లమునకు మీరు ననున్ సాగనంపవచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:11 => గనుక ఎవడైన అతనిని తృణీకరింపవదుద్. నాయొదద్కు వచుచ్టకు 

అతనిని సమాధానముతో సాగనంపుడి; అతడు సహోదరులతో కూడ వచుచ్నని యెదురు 

చూచుచునాన్ను. 

తీతుకు 3:13 => ధరమ్శాసత్రవేదియైన జేనాను అపొలోల్నును శీఘర్ముగా సాగనంపుము; వారికేమియు 

తకుక్వ లేకుండ చూడుము. 

3 యోహాను 1:6 => వారు నీ పేర్మనుగూరిచ్ సంఘము ఎదుట సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు 

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:12 => అంతట ఆ సమూహమంతయు ఊరకుండి, బరన్బాయు 

పౌలును తమ దావ్రా దేవుడు అనయ్జనులలో చేసిన సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను వివరించగా 

ఆలకించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:52 => అయితే శిషుయ్లు ఆనందభరితులై పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారైరి. 

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

Page  of 2154 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెషయా 66:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, నదివలె సమాధానమును 

ఆమెయొదద్కు పారజేయుదును మీరు జనముల ఐశవ్రయ్ము అనుభవించునటుల్ ఒడుడ్మీద పొరిల్పారు 

జలపర్వాహమువలె మీయొదద్కు దానిని రాజేతును మీరు చంకను ఎతిత్కొనబడెదరు మోకాళల్మీద 

ఆడింపబడెదరు. 

యెషయా 66:13 => ఒకని తలిల్ వానిని ఆదరించునటుల్ నేను మిముమ్ను ఆదరించెదను 

యెరూషలేములోనే మీరు ఆదరింపబడెదరు. 

యెషయా 66:14 => మీరు చూడగా మీ హృదయము ఉలల్సించును మీ యెముకలు లేతగడిడ్వలె 

బలియును యెహోవా హసత్బలము ఆయన సేవకులయెడల కనుపరచబడును ఆయన తన 

శతుర్వులయెడల కోపము చూపును.  

లూకా 15:5 => అది దొరకినపుప్డు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసికొని యింటికి 

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 15:8 => ఏ సతరీకైనను పది వెండి నాణములుండగా వాటిలో ఒక నాణము పోగొటుట్కొంటె ఆమె 

దీపము వెలిగించి యిలుల్ ఊడిచ్ అది దొరకువరకు జాగర్తత్గా వెదకదా? 

లూకా 15:9 => అది దొరకినపుప్డు తన చెలికతెత్లను పొరుగువారిని పిలిచి నాతో కూడ 

సంతోషించుడి, నేను పోగొటుట్కొనిన నాణము దొరకినదని వారితో చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 15:23 => కొర్వివ్న దూడను తెచిచ్ వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము; 
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లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:16 => అపుప్డా మనుషుయ్లు అకక్డనుండి లేచి సొదొమతటుట్ చూచిరి. అబార్హాము 

వారిని సాగనంపుటకు వారితోకూడ వెళె ల్ను. 

కీరత్నలు 51:13 => అపుప్డు అతికర్మము చేయువారికి నీ తోర్వలను బోధించెదను పాపులును నీ 

తటుట్ తిరుగుదురు. 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

యోహాను 4:41 => ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకను అనేకులు నమిమ్ ఆ సతరీని చూచి ఇకమీదట 

నీవు చెపిప్న మాటనుబటిట్ కాక 

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:38 => పౌలు మెడమీద పడి అతనిని ముదుద్పెటుట్కొని, వారు ఓడవరకు 

అతనిని సాగనంపిరి. 

వచనము 7 
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సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో 

ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:27 => తరువాత అతడు అకయకు పోదలచినపుప్డు అతనిని 

చేరుచ్కొనవలెనని సహోదరులు పోర్తాస్హపరచుచు అకక్డి శిషుయ్లకు వార్సిరి. అతడకక్డికి వచిచ్ 

కృపచేత విశవ్సించినవారికి చాల సహాయము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:17 => మేము యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు సహోదరులు మముమ్ను 

సంతోషముతో చేరుచ్కొనిరి. 

మతత్యి 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

పంపినవాని చేరుచ్కొనును. 

రోమీయులకు 15:7 => కాబటిట్ కీర్సుత్ మిముమ్ను చేరుచ్కొనిన పర్కారము దేవునికి మహిమ 

కలుగునటుల్ మీరును ఒకనినొకడు చేరుచ్కొనుడి. 

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 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

3 యోహాను 1:9 => నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వార్సితిని. అయితే వారిలో పర్ధానతవ్ము 

కోరుచునన్ దియొతెర్ఫే మముమ్ను అంగీకరించుటలేదు. 

3 యోహాను 1:10 => వాడు మముమ్నుగూరిచ్ చెడడ్మాటలు వదరుచు, అది చాలనటుట్గా, 

సహోదరులను తానే చేరుచ్కొనక, వారిని చేరుచ్కొన మనసుస్ గలవారిని కూడ ఆటంకపరచుచు 
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సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయుచునాన్డు; అందుచేత నేను వచిచ్నపుప్డు వాడు చేయుచునన్ 

కిర్యలను జాఞ్పకము చేసికొందును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:12 => అంతట ఆ సమూహమంతయు ఊరకుండి, బరన్బాయు 

పౌలును తమ దావ్రా దేవుడు అనయ్జనులలో చేసిన సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను వివరించగా 

ఆలకించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను 

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:25 => తన దావ్రా తన సహోదరులకు దేవుడు రక్షణ దయచేయుచునన్ 

సంగతి వారు గర్హింతురని అతడు తలంచెను గాని వారు గర్హింపరైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:30 => ఆలాగున చేసి బరన్బా సౌలు అను వారిచేత పెదద్ల యొదద్కు 

దానిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:2 => పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును 

కలిగినపుప్డు , ఈ అంశము విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును 

యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:17 => అతడు మిలేతునుండి ఎఫెసునకు వరత్మానము పంపి సంఘపు 

పెదద్లను పిలిపించెను. 

గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళి ల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

1 తిమోతి 5:1 => వృదుధ్ని గదిద్ంపక తండిర్గా భావించి అతని హెచచ్రించుము. 

యాకోబు 5:14 => మీలో ఎవడైనను రోగియై యునాన్డా? అతడు సంఘపు పెదద్లను 

పిలిపింపవలెను; వారు పర్భువు నామమున అతనికి నూనె రాచి అతని కొరకు పార్రథ్న చేయవలెను. 
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1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

వచనము 8 

మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు మనకు అనుగర్హించినటుట్గానే వారికిని పరిశుదాధ్తమ్ను 

అనుగర్హించి, వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:5 => వారు మొదటినుండి ననున్ ఎరిగినవారు గనుక సాక్షయ్మిచుచ్టకు 

వారికిషట్మైతే నేను మన మతములోని బహునిషఠ్గల తెగను అనుసరించి, పరిసయుయ్డనుగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ చెపప్గలరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

Page  of 2160 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:1 => కొందరు యూదయనుండి వచిచ్ మీరు మోషే నియమించిన 

ఆచారము చొపుప్న సునన్తి పొందితేనే గాని రక్షణ పొందలేరని సహోదరులకు బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:24 => కొందరు మాయొదద్నుండి వెళి ల్, తమ బోధచేత మిముమ్ను 

కలవరపరచి, మీ మనసుస్లను చెరుపుచునాన్రని వింటిమి. వారికి మేమధికారమిచిచ్ యుండలేదు 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

గలతీయులకు 5:2 => చూడుడి ; మీరు సునన్తి పొందినయెడల కీర్సుత్వలన మీకు 

పర్యోజనమేమియు కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదుధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:2 => పేతురు యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు సునన్తి పొందినవారు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

1 కొరిందీయులకు 7:18 => సునన్తి పొందినవాడెవడైనను పిలువబడెనా? అతడు సునన్తి 

పోగొటుట్కొనవలదు; సునన్తి పొందనివాడెవడైనను పిలువబడెనా? సునన్తి పొందవలదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  
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గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

వచనము 9 

వారి హృదయములను విశావ్సమువలన పవితర్ పరచి మనకును వారికిని ఏ భేదమైనను 

కనుపరచలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:2 => అపుప్డు పండెర్ండుగురు అపొసత్లులు తమయొదద్కు శిషుయ్ల 

సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాకయ్ము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెటుట్ట 

యుకత్ముకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:18 => మరునాడు పెదద్లందరు అకక్డికి వచిచ్యుండగా పౌలు మాతో 

కూడ యాకోబు నొదద్కు వచెచ్ను. 

సామెతలు 15:22 => ఆలోచన చెపుప్వారు లేనిచోట ఉదేద్శములు వయ్రథ్మగును ఆలోచన చెపుప్వారు 

బహుమంది యునన్యెడల ఉదేద్శములు దృఢపడును. 

మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 
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సామెతలు 11:14 => నాయకులు లేని జనులు చెడిపోవుదురు ఆలోచనకరత్లు అనేకులుండుట 

రక్షణకరము. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:30 => ఆలాగున చేసి బరన్బా సౌలు అను వారిచేత పెదద్ల యొదద్కు 

దానిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:4 => వారు ఆ యా పటట్ణముల దావ్రా వెళుల్చు, యెరూషలేములోనునన్ 

అపొసత్లులును పెదద్లును నిరణ్యించిన విధులను గైకొనుటకు వాటిని వారికి అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:17 => అతడు మిలేతునుండి ఎఫెసునకు వరత్మానము పంపి సంఘపు 

పెదద్లను పిలిపించెను. 

గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 

1 తిమోతి 5:1 => వృదుధ్ని గదిద్ంపక తండిర్గా భావించి అతని హెచచ్రించుము. 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

వచనము 10 

గనుక మన పితరులైనను మనమైనను మోయలేని కాడిని శిషుయ్ల మెడమీద పెటిట్ మీరెందుకు దేవుని 

శోధించుచునాన్రు? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:2 => పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును 

కలిగినపుప్డు , ఈ అంశము విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును 

యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:5 => ఇపుప్డు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి, పేతురు అను మారు 

పేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:6 => అతడు సముదర్పు దరినునన్ సీమోనను ఒక చరమ్కారుని యింట 

దిగియునాన్డని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:20 => నీవు లేచి కిర్ందికి దిగి, సందేహింపక వారితో కూడ వెళుల్ము; 

నేను వారిని పంపియునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:32 => పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; అతడు 

సముదర్పు దరినునన్ చరమ్కారుడైన సీమోను ఇంట దిగియునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37 => యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ 

మొదలుకొని యూదయ యందంతట పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:44 => పేతురు ఈ మాటలు ఇంక చెపుప్చుండగా అతని బోధ వినన్ 

వారందరిమీదికి పరిశుదాధ్తమ్ దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45 => సునన్తి పొందినవారిలో పేతురుతో కూడ వచిచ్న 

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:46 => ఏలయనగా వారు భాషలతో మాటలాడుచు దేవుని 

ఘనపరచుచుండగా వినిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:47 => అందుకు పేతురు మనవలె పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిన వీరు 

బాపిత్సమ్ము పొందకుండ ఎవడైనను నీళళ్కు ఆటంకము చేయగలడా అని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:48 => యేసుకీర్సుత్ నామమందు వారు బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని 

ఆజాఞ్పించెను. తరువాత కొనిన్ దినములు తమయొదద్ ఉండుమని వారతని వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:13 => అపుప్డతడు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి పేతురు అను 

మారుపేరు గల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15 => నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట 

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:16 => అపుప్డు యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్మిచెచ్ను గాని మీరు 

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 16:19 => పరలోకరాజయ్ము యొకక్ తాళపుచెవులు నీకిచెచ్దను, నీవు భూలోకమందు దేని 

బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విపుప్దువో అది 

పరలోకమందును విపప్బడునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24 => ఇటల్ని పార్రథ్న చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియునన్ 

పర్భువా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 28:4 => ఇశార్యేలీయులమీద నితయ్ము రాజునైయుండుటకు 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నా తండిర్ యింటివారందరిలోను ననున్ కోరుకొనెను, ఆయన 

యూదాగోతర్మును, యూదాగోతర్పువారిలో పర్ధానమైనదిగా నా తండిర్ యింటిని నా తండిర్ యింటిలో 

ననున్ను ఏరప్రచుకొని నాయందు ఆయన దయచూపి ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

నియమించియునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

యో హా ను 3 : 2 7 = > అం దు కు యో హా ను ఇ టల్ నె ను త న కు ప ర లో క ము నుం డి 

అనుగర్హింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొందనేరడు. 

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళి ల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 
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గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

నిరగ్మకాండము 4:12 => కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది 

నీకు బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 1:9 => అపుప్డు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరుముటిట్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇదిగో నేను 

నీ నోట నా మాటలు ఉంచియునాన్ను. 

రోమీయులకు 10:17 => కాగా వినుటవలన విశావ్సము కలుగును; వినుట కీర్సుత్ను గూరిచ్న 

మాటవలన కలుగును. 

రోమీయులకు 10:18 => అయినను నేను చెపుప్నదేమనగా, వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?వారి 

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 16:5 => తనవాడు ఎవడో పరిశుదుధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని 

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:25 => తన దావ్రా తన సహోదరులకు దేవుడు రక్షణ దయచేయుచునన్ 

సంగతి వారు గర్హింతురని అతడు తలంచెను గాని వారు గర్హింపరైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:14 => అనయ్జనులలోనుండి దేవుడు తన నామముకొరకు ఒక 

జనమును ఏరప్రచుకొనుటకు వారిని ఏలాగు మొదట కటాకిష్ంచెనో సుమెయోను వివరించియునాన్డు. 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 
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అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

వచనము 11 

పర్భువైన యేసు కృపచేత మనము రక్షణ పొందుదుమని నముమ్చునాన్ము గదా? అలాగే వారును 

రక్షణ పొందుదురు అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24 => ఇటల్ని పార్రథ్న చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియునన్ 

పర్భువా, 

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 
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యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 11:20 => నీతినిబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చు జాఞ్నేందిర్యములను, హృదయమును 

శోధించువాడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా వాయ్జెయ్భారమును నీమీదనే 

వేయుచునాన్ను; వారికి నీవు చేయు పర్తిదండనను ననున్ చూడనిముమ్. 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

యిరిమ్యా 20:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీతిమంతులను పరిశోధించువాడవు నీవే; 

అంతరిందిర్యములను హృదయమును చూచువాడవు నీవే; నా వాయ్జెయ్మును నీకే అపప్గించుచునాన్ను. 

నీవు వారికి చేయు పర్తిదండన నేను చూతును గాక 

యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 
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పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

యోహాను 5:37 => మరియు ననున్ పంపిన తండిర్యే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు; మీరు ఏ 

కాలమందైనను ఆయన సవ్రము వినలేదు; ఆయన సవ్రూపము చూడలేదు.  

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:44 => పేతురు ఈ మాటలు ఇంక చెపుప్చుండగా అతని బోధ వినన్ 

వారందరిమీదికి పరిశుదాధ్తమ్ దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45 => సునన్తి పొందినవారిలో పేతురుతో కూడ వచిచ్న 

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15 => నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట 

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:16 => అపుప్డు యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్మిచెచ్ను గాని మీరు 

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

యోహాను 15:26 => తండిర్యొదద్నుండి మీయొదద్కు నేను పంపబోవు ఆదరణకరత్, అనగా 

తండిర్యొదద్నుండి బయలుదేరు సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు ఆయన ననున్గూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 

మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:47 => అందుకు పేతురు మనవలె పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిన వీరు 

బాపిత్సమ్ము పొందకుండ ఎవడైనను నీళళ్కు ఆటంకము చేయగలడా అని చెపిప్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22 => తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా 

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 

యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 8:27 => మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆతమ్యొకక్ మనసుస్ ఏదో 

యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చితత్పర్కారము పరిశుదుద్లకొరకు విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 14:3 => తినువాడు తిననివాని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేరుచ్కొనెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

గలతీయులకు 3:2 => ఇది మాతర్మే మీవలన తెలిసికొన గోరుచునాన్ను; ధరమ్శాసత్ర సంబంధ 

కిర్యలవలన ఆతమ్ను పొందితిరా లేక విశావ్సముతో వినుటవలన పొందితిరా? 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వచనము 12 
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అంతట ఆ సమూహమంతయు ఊరకుండి, బరన్బాయు పౌలును తమ దావ్రా దేవుడు అనయ్జనులలో 

చేసిన సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను వివరించగా ఆలకించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

రోమీయులకు 3:9 => ఆలాగైన ఏమందుము? మేము వారికంటె శేర్షుఠ్లమా? తకుక్వవారమా? 

ఎంతమాతర్మును కాము. యూదులేమి గీర్సు దేశసుథ్లేమి అందరును పాపమునకు లోనైయునాన్రని 

యింతకుముందు దోషారోపణ చేసియునాన్ము.  

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 

రోమీయులకు 3:30 => దేవుడు ఒకడే గనుక, ఆయన సునన్తి గలవారిని విశావ్సమూలముగాను, 

సునన్తి లేనివారిని విశావ్సముదావ్రాను, నీతిమంతులనుగా తీరుచ్ను. 

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 4:12 => మరియు సునన్తి గలవారికిని తండిర్యగుటకు, అనగా సునన్తి మాతర్ము 

పొందినవారు గాక, మన తండిర్యైన అబార్హాము సునన్తి పొందకమునుపు అతనికి కలిగిన 
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విశావ్సముయొకక్ అడుగుజాడలనుబటిట్ నడుచుకొనిన వారికి తండిర్ అగుటకు, అతడు ఆ గురుతు 

పొందెను. 

రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

రోమీయులకు 10:11 => ఏమనగా, ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడును సిగుగ్పడడని 

లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

1 కొరిందీయులకు 7:18 => సునన్తి పొందినవాడెవడైనను పిలువబడెనా? అతడు సునన్తి 

పోగొటుట్కొనవలదు; సునన్తి పొందనివాడెవడైనను పిలువబడెనా? సునన్తి పొందవలదు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

ఎఫెసీయులకు 2:14 => ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేవ్షమును, 

అనగా విధిరూపకమైన ఆజఞ్లుగల ధరమ్శాసత్రమును తన శరీరమందు కొటిట్వేయుటచేత మధయ్గోడను 

పడగొటిట్, మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 
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ఎఫెసీయులకు 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:18 => ఆయన దావ్రానే మనము ఉభయులము ఒకక్ ఆతమ్యందు తండిర్ సనిన్ధికి 

చేరగలిగి యునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 2:19 => కాబటిట్ మీరికమీదట పరజనులును పరదేశులునై యుండక, పరిశుదుధ్లతో 

ఏక పటట్ణసుథ్లును దేవుని యింటివారునై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:21 => పర్తి కటట్డమును ఆయనలో చకక్గా అమరచ్బడి, పర్భువునందు 

పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు వృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:22 => ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ్ మూలముగా దేవునికి నివాససథ్లమై 

యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 

మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:44 => పేతురు ఈ మాటలు ఇంక చెపుప్చుండగా అతని బోధ వినన్ 

వారందరిమీదికి పరిశుదాధ్తమ్ దిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుదిధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

సంఖాయ్కాండము 19:12 => అతడు మూడవ దినమున ఆ జలముతో పాపశుదిధ్ చేసికొని యేడవ 

దినమున పవితుర్డగును. అయితే వాడు మూడవ దినమున పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల ఏడవ 

దినమున పవితుర్డు కాడు. 
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కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

సామెతలు 21:8 => దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము 

యథారథ్ము. 

యెహెజేక్లు 47:22 => మీరు చీటుల్వేసి మీకును మీలో నివసించి పిలల్లుకనిన పరదేశులకును 

సావ్సథ్య్ములను విభజించునపుప్డు ఇశార్యేలీయులలో దేశమందు పుటిట్నవారినిగా ఆ పరదేశులను 

మీరు ఎంచవలెను, ఇశార్యేలు గోతిర్కులతో పాటు తామును సావ్సథ్య్ము నొందునటుల్ మీవలె వారును 

చీటుల్ వేయవలెను. 

జెకరాయ్ 14:20 => ఆ దినమున గుఱఱ్ముల యొకక్ కళె ల్ములమీద యెహోవాకు పర్తిషిట్తము అను 

మాట వార్యబడును; యెహోవా మందిరములోనునన్ పాతర్లు బలిపీఠము ఎదుటనునన్ పళె ల్ములవలె 

పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచబడును. 

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

యోహాను 17:17 => సతయ్మందు వారిని పర్తిషఠ్ చేయుము; నీ వాకయ్మే సతయ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:47 => అందుకు పేతురు మనవలె పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిన వీరు 

బాపిత్సమ్ము పొందకుండ ఎవడైనను నీళళ్కు ఆటంకము చేయగలడా అని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:9 => రెండవమారు ఆ శబద్ము ఆకాశము నుండి దేవుడు పవితర్ము 

చేసినవి నీవు నిషిదధ్మైనవిగా ఎంచవదద్ని ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:24 => కొందరు మాయొదద్నుండి వెళి ల్, తమ బోధచేత మిముమ్ను 

కలవరపరచి, మీ మనసుస్లను చెరుపుచునాన్రని వింటిమి. వారికి మేమధికారమిచిచ్ యుండలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 14:3 => తినువాడు తిననివాని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేరుచ్కొనెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

1 తిమోతి 1 :5 => ఉపదేశసారమేదనగా , పవితర్ హృదయమునుండియు , మంచి 

మనసాస్కిష్నుండియు, నిషక్పటమైన విశావ్సమునుండియు కలుగు పేర్మయే. 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

యాకోబు 2:14 => నా సహోదరులారా, కిర్యలు లేనపుప్డు ఎవడైనను తనకు విశావ్సము కలదని 

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 
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యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 యోహాను 3:3 => ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెటుట్కొనిన పర్తివాడును ఆయన పవితుర్డై 

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

వచనము 13 

వారు చాలించిన తరువాత యాకోబు ఇటల్నెను సహోదరులారా, నా మాట ఆలకించుడి. 

నిరగ్మకాండము 17:2 => మోషేతో వాదించుచు తార్గుటకు మాకు నీళి ల్మమ్ని అడుగగా మోషే మీరు 

నాతో వాదింపనేల, యెహోవాను శోధింపనేల అని వారితో చెపెప్ను. 

యెషయా 7:12 => ఆహాజు నేను అడుగను యెహోవాను శోధింపనని చెపప్గా 

మతత్యి 4:7 => అని వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను.అందుకు యేసు పర్భువైన నీ దేవుని 

నీవు శోధింపవలదని మరియొక చోట వార్యబడి యునన్దని వానితో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 3:9 => నలువది సంవతస్రములు నా కారయ్ములను చూచి మీ పితరులు ననున్ 

పరీకిష్ంచి శోధించిరి. 

మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

మతత్యి 23:4 => మోయశకయ్ముకాని భారమైన బరువులు కటిట్ మనుషుయ్ల భుజములమీద వారు 

పెటుట్దురేగాని తమ వేర్లితోనైన వాటిని కదలింపనొలల్రు. 
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గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

గలతీయులకు 4:1 => మరియు నేను చెపుప్నదేమనగా, వారసుడు అనిన్టికిని కరత్యైయునన్ను 

బాలుడైయునన్ంతకాలము అతనికిని దాసునికిని ఏ భేదమును లేదు. 

గలతీయులకు 4:2 => తండిర్చేత నిరణ్యింపబడిన దినము వచుచ్వరకు అతడు సంరక్షకుల 

యొకక్యు గృహనిరావ్హకుల యొకక్యు అధీనములో ఉండును. 

గలతీయులకు 4:3 => అటువలె మనమును బాలురమై యునన్పుప్డు లోకసంబంధమైన 

మూలపాఠములకు లోబడి దాసులమైయుంటిమి; 

గలతీయులకు 4:4 => అయితే కాలము పరిపూరణ్మైనపుప్డు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను;ఆయన 

సతరీయందు పుటిట్,  

గలతీయులకు 4:5 => మనము దతత్పుతుర్లము కావలెనని ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియునన్వారిని 

విమోచించుటకై ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడాయెను. 

గలతీయులకు 4:9 => యిపుప్డు మీరు దేవునిని ఎరిగినవారును, మరివిశేషముగా దేవునిచేత 

ఎరుగబడినవారునై యునాన్రు గనుక, బలహీనమైనవియు నిష పర్యోజనమైనవియునైన మూల 

పాఠములతటుట్ మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? 

హెబీర్యులకు 9:9 => ఆ గుడారము పర్సుత్తకాలమునకు ఉపమానముగా ఉనన్ది. ఈ 

ఉపమానారథ్మునుబటిట్ మనసాస్కిష్ విషయములో ఆరాధకునికి సంపూరణ్సిదిధ్ కలుగజేయలేని 

అరప్ణలును బలులును అరిప్ంపబడుచునన్వి. 

నెహెమాయ్ 3:5 => వారిని ఆనుకొని తెకోవీయులును బాగుచేసిరి. అయితే జనుల అధికారులు తమ 

పర్భువు పనిచేయ నొపుప్కొనకపోయిరి. 

విలాపవాకయ్ములు 5:5 => మముమ్ను తురుమువారు మా మెడలమీదికి ఎకిక్యునాన్రు మేము 

అలసట చెందియునాన్ము, విశార్ంతియనునది మాకు లేదు. 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:19 => కాబటిట్ అనయ్జనులలోనుండి దేవునివైపు తిరుగుచునన్వారిని 

మనము కషట్పెటట్క 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:24 => కొందరు మాయొదద్నుండి వెళి ల్, తమ బోధచేత మిముమ్ను 

కలవరపరచి, మీ మనసుస్లను చెరుపుచునాన్రని వింటిమి. వారికి మేమధికారమిచిచ్ యుండలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:31 => వారు దానిని చదువుకొని అందువలన ఆదరణపొంది 

సంతోషించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

గలతీయులకు 4:3 => అటువలె మనమును బాలురమై యునన్పుప్డు లోకసంబంధమైన 

మూలపాఠములకు లోబడి దాసులమైయుంటిమి; 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

వచనము 14 

అనయ్జనులలోనుండి దేవుడు తన నామముకొరకు ఒక జనమును ఏరప్రచుకొనుటకు వారిని ఏలాగు 

మొదట కటాకిష్ంచెనో సుమెయోను వివరించియునాన్డు. 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 
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రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

రోమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుచ్ జీతము మరణము, అయితే దేవుని 

కృపావరము మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు నితయ్జీవము. 

1 కొరిందీయులకు 16:23 => పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 13:14 => పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపయు దేవుని పేర్మయు పరిశుదాధ్తమ్ 

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

గలతీయులకు 1:6 => కీర్సుత్ కృపనుబటిట్ మిముమ్ను పిలిచినవానిని విడిచి, భినన్మైన సువారత్ తటుట్కు 

మీరింత తవ్రగా తిరిగిపోవుట చూడగా నాకాశచ్రయ్మగుచునన్ది. 

గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

ఎఫెసీయులకు 2:9 => అది కిర్యలవలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలులేదు. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

తీతుకు 3:4 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్ దయయు, మానవులయెడల ఆయనకునన్ పేర్మయు 

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

తీతుకు 3:7 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ దానికి వారసులమగుటకై ఆ పరిశుదాధ్తమ్ను 

మన రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా ఆయన మనమీద సమృదిధ్గా కుమమ్రించెను. 

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, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 4:13 => కృప యెకుక్వమంది దావ్రా పర్బలి దేవుని మహిమ నిమితత్ము 

కృతజఞ్తాసుత్తులు విసత్రింపజేయులాగున, సమసత్మైనవి మీకొరకై యునన్వి. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 
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యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:4 => శరీరమొకక్టే, ఆతమ్యు ఒకక్డే; ఆ పర్కారమే మీ పిలుపు విషయమై 

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

వచనము 15 

ఇందుకు పర్వకత్ల వాకయ్ములు సరిపడియునన్వి; ఎటల్నగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:1 => దేవుడు మోషేకును తన పర్జలైన ఇశార్యేలీయులకును చేసినదంతయు, 

యెహోవా ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్నుండి వెలుపలికి రపిప్ంచిన సంగతియు, మిదాయ్ను 

యాజకుడును మోషే మామయునైన యితోర్ వినినపుప్డు 
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సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  

యెహోషువ 22:33 => ఇశార్యేలీయులు విని సంతోషించిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు దేవుని 

సుత్తించి, రూబేనీయులును గాదీయులును నివసించు దేశమును పాడుచేయుటకు వారిమీద యుదధ్ము 

చేయుట మానిరి. 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

కీరత్నలు 31:19 => నీయందు భయభకుత్లు గలవారి నిమితత్ము నీవు దాచియుంచిన మేలు యెంతో 

గొపప్ది నరులయెదుట నినున్ ఆశర్యించువారి నిమితత్ము నీవు సిదధ్పరచిన మేలు ఎంతో గొపప్ది.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:11 => మరియు దేవుడు పౌలుచేత విశేషమైన అదుభ్తములను 

చేయించెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:22 => కావున మనమేమి చేయుదుము? నీవు వచిచ్న సంగతి వారు 

తపప్క విందురు. 
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రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళి ల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

వచనము 16 

ఆ తరువాత నేను తిరిగివచెచ్దను; మనుషుయ్లలో కడమవారును నా నామము ఎవరికి పెటట్బడెనొ ఆ 

సమసత్మైన అనయ్జనులును పర్భువును వెదకునటుల్ 

1 కొరిందీయులకు 14:30 => అయితే కూరుచ్నన్ మరియొకనికి ఏదైనను బయలుపరచబడినయెడల 

మొదటివాడు మౌనముగా ఉండవలెను. 
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1 కొరిందీయులకు 14:31 => అందరు నేరుచ్కొనునటుల్ను అందరు హెచచ్రిక పొందునటుల్ను 

మీరందరు ఒకని తరువాత ఒకడు పర్వచింపవచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:32 => మరియు పర్వకత్ల ఆతమ్లు పర్వకత్ల సావ్ధీనములో ఉనన్వి.  

1 కొరిందీయులకు 14:33 => ఆలాగే పరిశుదుధ్ల సంఘములనిన్టిలో దేవుడు సమాధానమునకే కరత్ 

గాని అలల్రికి కరత్ కాడు. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:17 => అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగ చేసి, పర్భువు తనున్ 

చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచెచ్నో వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ 

సంగతులు తెలియజేయుడని చెపిప్ బయలుదేరి వేరొకచోటికి వెళె ల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:18 => మరునాడు పెదద్లందరు అకక్డికి వచిచ్యుండగా పౌలు మాతో 

కూడ యాకోబు నొదద్కు వచెచ్ను. 

మారుక్ 15:40 => వారిలో మగద్లేనే మరియయు, చినన్ యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన 

మరియయు, సలోమేయు ఉండిరి. 

గలతీయులకు 1:19 => అతనిని తపప్ అపొసత్లులలో మరి ఎవనిని నేను చూడలేదు గాని, పర్భువు 

యొకక్ సహోదరుడైన యాకోబును మాతర్ము చూచితిని. 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 
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యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:14 => అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితో కూడ లేచి నిలిచి బిగగ్రగా 

వారితో ఇటల్నెను యూదయ మనుషుయ్లారా, యెరూషలేములో కాపురమునన్ సమసత్జనులారా, యిది 

మీకు తెలియుగాక, చెవియొగిగ్ నా మాటలు వినుడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

మతత్యి 10:3 => ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి; తోమా, సుంకరియైన మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యియను మారుపేరుగల లెబబ్యి; 

మారుక్ 3:18 => అందెర్య, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యి, కనానీయుడైన సీమోను, 

లూకా 6:15 => మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడైన యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

వచనము 17 

పడిపోయిన దావీదు గుడారమును తిరిగి కటెట్దను దాని పాడైనవాటిని తిరిగికటిట్ దానిని 

నిలువబెటెట్దనని అనాదికాలమునుండి ఈ సంగతులను తెలియ  

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

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 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  

లూకా 1:78 => తన పర్జలకు రక్షణ జాఞ్నము ఆయన అనుగర్హించునటుల్ ఆయన మారగ్ములను 

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

లూకా 2:31 => నీవు సకల పర్జలయెదుట సిదధ్పరచిన 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

యెషయా 43:21 => నా నిమితత్ము నేను నిరిమ్ంచిన జనులు నా సోత్ర్తర్మును పర్చురము చేయుదురు. 

యెషయా 55:11 => నిషఫ్లముగా నాయొదద్కు మరలక అది నాకు అనుకూలమైనదాని నెరవేరుచ్ను 

నేను పంపిన కారయ్మును సఫలముచేయును. 
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యెషయా 55:12 => మీరు సంతోషముగా బయలువెళుల్దురు సమాధానము పొంది 

తోడుకొనిపోబడుదురు మీ యెదుట పరవ్తములును మెటట్లును సంగీతనాదము చేయును పొలములోని 

చెటల్నిన్యు చపప్టుల్ కొటుట్ను. 

యెషయా 55:13 => ముండల్చెటల్కు బదులుగా దేవదారువృక్షములు మొలుచును దురదగొండిచెటల్కు 

బదులుగా గొంజివృక్షములు ఎదుగును అది యెహోవాకు ఖాయ్తిగాను ఆయనకు కొటిట్వేయబడని 

నితయ్మైన జాఞ్పక సూచనగాను ఉండును.  

రోమీయులకు 1:5 => యేసుకీర్సుత్, శరీరమునుబటిట్ దావీదు సంతానముగాను, మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

1 పేతురు 2:10 => ఒకపుప్డు పర్జగా ఉండక యిపుప్డు దేవుని పర్జయైతిరి; ఒకపుప్డు 

కనికరింపబడక యిపుప్డు కనికరింపబడినవారైతిరి. 

నిరగ్మకాండము 3:16 => నీవు వెళి ల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పోగు చేసి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా, అనగా అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడు, నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను నేను 

మిముమ్ను, ఐగుపుత్లో మీకు సంభవించిన దానిని, నిశచ్యముగా చూచితిని, 

కీరత్నలు 48:13 => దాని బురుజులను లెకిక్ంచుడి దాని పార్కారములను నిదానించి చూడుడి దాని 

నగరులలో సంచరించి వాటిని చూడుడి. 

కీరత్నలు 106:4 => యెహోవా, నీవు ఏరప్రచుకొనినవారి కేష్మము నేను చూచుచు నీ జనులకు 

కలుగు సంతోషమునుబటిట్ నేను సంతోషించుచు 
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పరమగీతము 8:8 => మాకొక చినన్ చెలెల్లు కలదు దానికి ఇంకను వయసుస్ రాలేదు వివాహకాలము 

వచిచ్నపుప్డు మేము దానివిషయమై యేమి చేయుదుము? 

యెషయా 14:1 => ఏలయనగా యెహోవా యాకోబునందు జాలిపడును ఇంకను ఇశార్యేలును 

ఏరప్రచుకొనును వారిని సవ్దేశములో నివసింపజేయును పరదేశులు వారిని కలిసికొందురు వారు 

యాకోబు కుటుంబమును హతుత్కొనియుందురు 

యెషయా 23:17 => డెబబ్ది సంవతస్రముల అంతమున యెహోవా తూరును దరిశ్ంచును అది 

వేశయ్జీతమునకు మరల భూమిమీదనునన్ సమసత్ లోక రాజయ్ములతో వయ్భిచారము చేయును.  

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:19 => ఒక మనుషుయ్డు తీసికొనిపోయి తన తోటలో వేసిన ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

అది పెరిగి వృక్షమాయెను; ఆకాశపకుష్లు దాని కొమమ్లయందు నివసించెననెను. 

యోహాను 10:16 => ఈ దొడిడ్వి కాని వేరే గొఱఱ్లును నాకు కలవు; వాటినికూడ నేను తోడుకొని 

రావలెను, అవి నా సవ్రము వినును, అపుప్డు మంద ఒకక్టియు గొఱఱ్ల కాపరి ఒకక్డును అగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10 => నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి 

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 
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రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

1 పేతురు 2:12 => 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 

వచనము 18 

పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

రోమీయులకు 15:8 => నేను చెపుప్నదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగాద్నముల విషయములో 

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 

రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 
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రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

దానియేలు 10:21 => అయితే సతయ్గర్ంథమందు వార్సినది నీతో చెపెప్దను, మీ యధిపతియగు 

మిఖాయేలు గాక యీ సంగతులనుగూరిచ్ నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడొకడును లేడు.  

ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

1 యోహాను 5:8 => మనము మనుషుయ్ల సాక్షయ్ము అంగీకరించుచునాన్ము గదా! దేవుని సాక్షయ్ము 

మరి బలమైనది. దేవుని సాక్షయ్ము ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్నదే. 

వచనము 19 

కాబటిట్ అనయ్జనులలోనుండి దేవునివైపు తిరుగుచునన్వారిని మనము కషట్పెటట్క 

ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

2 సమూయేలు 7:11 => నీ శతుర్వుల మీద నీకు జయమిచిచ్ నీకు నెమమ్ది కలుగజేసియునాన్ను. 

మరియు యెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయునదేమనగా నేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును. 
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2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

2 సమూయేలు 7:15 => నినున్ సాథ్పించుటకై నేను కొటిట్వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనటుల్ 

అతనికి నా కృప దూరము చేయను. 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

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 89:35 => అతని సంతానము శాశవ్తముగా ఉండుననియు అతని సింహాసనము 

సూరుయ్డునన్ంతకాలము నా సనిన్ధిని ఉండుననియు  

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 

కీరత్నలు 89:37 => నా పరిశుదధ్త తోడని నేను పర్మాణము చేసితిని దావీదుతో నేను అబదధ్మాడను. 

కీరత్నలు 89:38 => ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుండియు నీవు మముమ్ విడనాడి విసరిజ్ంచియునాన్వు నీ 

అభిషికుత్నిమీద నీవు అధికకోపము చూపియునాన్వు.  
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కీరత్నలు 89:39 => నీ సేవకుని నిబంధన నీకసహయ్మాయెను అతని కిరీటమును నేల పడదోర్సి 

అపవితర్పరచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 89:40 => అతని కంచెలనిన్యు నీవు తెగగొటిట్యునాన్వు అతని కోటలు 

పాడుచేసియునాన్వు 

కీరత్నలు 89:41 => తోర్వను పోవువారందరు అతని దోచుకొనుచునాన్రు అతడు తన పొరుగువారికి 

నిందాసప్దుడాయెను. 

కీరత్నలు 89:42 => అతని విరోధుల కుడిచేతిని నీవు హెచిచ్ంచియునాన్వు అతని శతుర్వులనందరిని 

నీవు సంతోషపరచియునాన్వు  

కీరత్నలు 89:43 => అతని ఖడగ్ము ఏమియు సాధింపకుండ చేసియునాన్వు యుదధ్మందు అతని 

నిలువబెటట్కునాన్వు 

కీరత్నలు 89:44 => అతని వైభవమును మానిప్యునాన్వు అతని సింహాసనమును నేల 

పడగొటిట్యునాన్వు 

కీరత్నలు 89:45 => అతని యౌవనదినములను తగిగ్ంచియునాన్వు. సిగుగ్తో అతని కపిప్యునాన్వు 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 89:46 => యెహోవా, ఎంతవరకు నీవు దాగియుందువు? నితయ్ము దాగియుందువా? 

ఎంతవరకు నీ ఉగర్త అగిన్వలె మండును? 

కీరత్నలు 89:47 => నా ఆయుషాక్లము ఎంత కొదిద్దో జాఞ్పకము చేసికొనుము ఎంత వయ్రథ్ముగా 

నీవు నరులనందరిని సృజించియునాన్వు? 

కీరత్నలు 89:48 => మరణమును చూడక బర్దుకు నరుడెవడు? పాతాళముయొకక్ వశముకాకుండ 

తనున్తాను తపిప్ంచుకొనగలవాడెవడు?  

కీరత్నలు 89:49 => పర్భువా, నీ విశావ్సయ్తతోడని నీవు దావీదుతో పర్మాణము చేసిన తొలిల్టి నీ 

కృపాతిశయములెకక్డ? 
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యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యిరిమ్యా 33:24 => తాను ఏరప్రచుకొనిన రెండు కుటుంబములను యెహోవా విసరిజ్ంచెననియు, 

నా పర్జలు ఇకమీదట తమ యెదుట జనముగా ఉండరనియు వారిని తృణీకరించుచు ఈ జనులు 

చెపుప్కొను మాట నీకు వినబడుచునన్ది గదా. 

యిరిమ్యా 33:25 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు పగటినిగూరిచ్యు రాతిర్నిగూరిచ్యు 

నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండనియెడల 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 

యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 

యెహెజేక్లు 17:22 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎతత్యిన 

దేవదారువృక్షపు పైకొమమ్ యొకటి నేను తీసి దాని నాటుదును, పైగా నునన్దాని శాఖలలో లేతదాని 

తుర్ంచి అతుయ్నన్త పరవ్తముమీద దాని నాటుదును. 

యెహెజేక్లు 17:23 => ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము మీద నేను దానిని నాటగా 

అది శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో 

గూళుల్ కటుట్కొనును. 

యెహెజేక్లు 17:24 => దాని కొమమ్ల నీడను అవి దాగును; మరియు యెహోవానగు నేనే ఘనమైన 

చెటుట్ను నీచమైనదిగాను నీచమైన చెటుట్ను ఘనమైనదిగాను చేయువాడననియు, పచచ్నిచెటుట్ 
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ఎండిపోవునటుల్ను ఎండినచెటుట్ వికసించునటుల్ను చేయువాడననియు భూమియందుండు సకలమైన 

చెటల్కు తెలియబడును. యెహోవానగు నేను ఈ మాట సెలవిచిచ్తిని, నేనే దాని నెరవేరెచ్దను. 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

మతత్యి 1:24 => యాసేపు నిదర్మేలుకొని పర్భువు దూత తనకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి, తన 

భారయ్ను చేరుచ్కొని 

మతత్యి 1:25 => ఆమె కుమారుని కను వరకు ఆమెను ఎరుగకుండెను; అతడు ఆ కుమారునికి 

యేసు అను పేరు పెటెట్ను. 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 
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లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

యోబు 22:18 => మాయొదద్నుండి తొలగిపొమమ్నియు సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మాకు ఏమి 

చేయుననియు వారు దేవునితో అందురు. భకిత్హీనుల ఆలోచన నాకు దూరమై యుండునుగాక. 

కీరత్నలు 80:14 => సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, ఆకాశములోనుండి మరల చూడుము ఈ 

దార్కాష్వలిల్ని దృషిట్ంచుము. 

పరమగీతము 8:9 => అది పార్కారము వంటిదాయెనా? మేము దానిపైన వెండి గోపురమొకటి 

కటుట్దుము. అది కవాటము వంటిదాయెనా? దేవదారు మార్నుతో దానికి అడుడ్లను కటుట్దుము 

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 

యిరిమ్యా 31:4 => ఇశార్యేలు కనయ్కా, నీవు కటట్బడునటుల్ నేనికమీదట నినున్ కటిట్ంతును; నీవు 

మరల తంబురలను వాయింతువు, సంభర్మపడువారి నాటయ్ములలో కలిసెదవు. 

యిరిమ్యా 31:28 => వారిని పెలల్గించుటకును విరుగగొటుట్టకును పడదోర్యుటకును నాశనము 

చేయుటకును హింసించుటకును నేనేలాగు కనిపెటిట్యుంటినో ఆలాగే వారిని సాథ్పించుటకును 

నాటుటకును కనిపెటిట్యుందును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 42:10 => నేను మీకు చేసిన కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొందియునాన్ను, మీరు 

తొందరపడక యీ దేశములో కాపురమునన్యెడల, పడగొటట్క నేను మిముమ్ను సాథ్పింతును, 

పెలల్గింపక నాటెదను.  
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హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 

వచనము 20 

విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి చంపినదానిని, రకత్మును, 

విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

కీరత్నలు 22:26 => దీనులు భోజనముచేసి తృపిత్పొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను 

సుత్తించెదరు మీ హృదయములు తెపప్రిలిల్ నితయ్ము బర్దుకును. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 67:1 => భూమిమీద నీ మారగ్ము తెలియబడునటుల్ను అనయ్జనులందరిలో నీ రక్షణ 

తెలియబడునటుల్ను 

కీరత్నలు 67:2 => దేవుడు మముమ్ను కరుణించి మముమ్ను ఆశీరవ్దించును గాక ఆయన తన 

ముఖకాంతి మామీద పర్కాశింపజేయును గాక.(సెలా.) 

కీరత్నలు 67:3 => దేవా, పర్జలు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. పర్జలందరు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. 

నాయ్యమునుబటిట్ నీవు జనములకు తీరుప్ తీరుచ్దువు భూమిమీదనునన్ జనములను ఏలెదవు.(సెలా.) 
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కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

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 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యెషయా 19:23 => ఆ దినమున ఐగుపుత్నుండి అషూష్రుకు రాజమారగ్మేరప్డును అషూష్రీయులు 

ఐగుపుత్నకును ఐగుపీత్యులు అషూష్రునకును వచుచ్చు పోవుచునుందురు ఐగుపీత్యులును 

అషూష్రీయులును యెహోవాను సేవించెదరు. 

యెషయా 19:24 => ఆ దినమున ఐగుపుత్ అషూష్రీయులతోకూడ ఇశార్యేలు మూడవ జనమై 

భూమిమీద ఆశీరావ్ద కారణముగ నుండును. 
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యెషయా 19:25 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నా జనమైన ఐగుపీత్యులారా, నాచేతుల 

పనియైన అషూష్రీయులారా, నా సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఆశీరవ్దింపబడుదురని చెపిప్ 

వారిని ఆశీరవ్దించును. 

యెషయా 24:15 => అందునుబటిట్ తూరుప్దిశనునన్వారలారా, యెహోవాను ఘనపరచుడి సముదర్ 

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

యెషయా 24:16 => నీతిమంతునికి సోత్తర్మని భూదిగంతమునుండి సంగీతములు మనకు 

వినబడెను. అపుప్డు నేను అయోయ్ నాకు శర్మ నేను చెడిపోతిని చెడిపోతిని. మోసము చేయువారు 

మోసము చేయుదురు మోసము చేయువారు బహుగా మోసము చేయుదురు.  

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

యెషయా 66:18 => వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ 

జనములను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సమకూరెచ్దను వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు.  

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 
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యెషయా 66:20 => ఇశార్యేలీయులు పవితర్మైన పాతర్లో నైవేదయ్మును యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచుచ్నటుల్గా గుఱఱ్ములమీదను రథములమీదను డోలీలమీదను 

కంచరగాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను ఎకిక్ంచి సరవ్జనములలోనుండి నాకు పర్తిషిఠ్త పరవ్తమగు 

యెరూషలేమునకు మీ సవ్దేశీయులను యెహోవాకు నైవేదయ్ముగా వారు తీసికొనివచెచ్దరని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 66:21 => మరియు యాజకులుగాను లేవీయులుగాను ఉండుటకై నేను వారిలో కొందరిని 

ఏరప్రచుకొందును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు . మరియు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యిరిమ్యా 16:19 => యెహోవా, నా బలమా, నా దురగ్మా, ఆపతాక్లమందు నా ఆశర్యమా, 

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

హోషేయ 2:23 => నేను దానిని భూమియందు నాకొరకై వితుత్దును; జాలి నొందని దానియందు 

నేను జాలి చేసికొందును; నా జనము కానివారితో మీరే నా జనమని నేను చెపప్గా వారు నీవే మా 

దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోవేలు 2:32 => యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను 

తపిప్ంచుకొనిన వారుందురు, శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు కనబడుదురు. ఆ దినమున 

యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయనకు పార్రథ్నచేయు వారందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 
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మీకా 5:7 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను, 

మనుషయ్పర్యతన్ము లేకుండను నరుల యోచన లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను ఆ యా 

జనముల మధయ్ను నుందురు. 

జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 
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సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   

యెషయా 43:7 => నా మహిమ నిమితత్ము నేను సృజించినవారిని నా నామము పెటట్బడిన 

వారినందరిని తెపిప్ంచుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుటిట్ంచినవాడను నేనే. 

యెషయా 65:1 => నాయొదద్ విచారణచేయనివారిని నా దరశ్నమునకు రానిచిచ్తిని ననున్ 

వెదకనివారికి నేను దొరికితిని. నేనునాన్ను ఇదిగో నేనునాన్ను అని నా పేరు పెటట్బడని జనముతో 

చెపుప్చునాన్ను.  

సంఖాయ్కాండము 24:23 => మరియు అతడు ఉపమానరీతిగా అయోయ్ దేవుడు ఇటుల్ చేయునపుప్డు 

ఎవడు బర్దుకును?  

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

యెషయా 45:8 => ఆకాశమండలము నీతిని కురిపించునటుల్ అంతరిక్షమా, మహావరష్ము 

వరిష్ంచుము భూమి నెరలువిడిచి రక్షణ ఫలించునటుల్ భూమి నీతిని మొలిపించును గాక యెహోవానగు 

నేను దాని కలుగజేసియునాన్ను.  

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

1 రాజులు 11:36 => నా నామమును అకక్డ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పటట్ణమైన 

యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎలల్పుప్డు నుండునటుల్ అతని 

కుమారునికి ఒక గోతర్ము ఇచెచ్దను. 

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 
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యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

యెషయా 63:19 => నీ పరిపాలన నెనన్డును ఎరుగనివారివలె నైతివిు నీ పేరెనన్డును 

పెటట్బడనివారివలె నైతివిు. 

జెకరాయ్ 14:16 => మరియు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషించిన వారందరును 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:27 => తనున్ వెదకు నిమితత్ము నిరణ్యకాలమును వారి నివాససథ్లము 

యొకక్ పొలిమేరలను ఏరప్రచెను. ఆయన మనలో ఎవనికిని దూరముగా ఉండువాడు కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

వచనము 21 

ఏలయనగా, సమాజమందిరములలో పర్తి విశార్ంతిదినమున మోషే లేఖనములు చదువుటవలన 

మునుపటి తరములనుండి అతని నియమమును పర్కటించువారు పర్తి పటట్ణములో ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  
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సంఖాయ్కాండము 23:19 => దేవుడు అబదధ్మాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు పశాచ్తాత్పపడుటకు 

ఆయన నరపుతుర్డు కాడు ఆయన చెపిప్ చేయకుండునా? ఆయన మాట యిచిచ్ సాథ్పింపకుండునా? 

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 44:7 => ఆదిలోనునన్ జనమును నియమించినది మొదలుకొని నేను తెలియజేయుచు 

వచిచ్నటుల్ తెలియజేయగలవాడెవడు? అటిట్వాడెకక్డైన నుండినయెడల నాకు తెలియజెపప్వలెను ఆ 

సంగతి నాకు పర్చురింపవలెను అటిట్వారు భవిషయ్దివ్షయమును రాబోవు సంగతులను 

తెలియజెపుప్వారై యుండవలెను.  

యెషయా 46:9 => చాల పూరవ్మున జరిగినవాటిని జాఞ్పకము చేసికొనుడి దేవుడను నేనే మరి ఏ 

దేవుడును లేడు నేను దేవుడను ననున్ పోలినవాడెవడును లేడు. 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 
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ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

1 పేతురు 1:20 => ఆయన జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని తనున్ 

మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచిచ్న దేవునియెడల తన దావ్రా విశావ్సులైన మీ నిమితత్ము, 

కడవరి కాలములయందు ఆయన పర్తయ్క్షపరచబడెను. కాగా మీ విశావ్సమును నిరీక్షణయు 

దేవునియందు ఉంచబడియునన్వి. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

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. 

యోబు 28:23 => దేవుడే దాని మారగ్మును గర్హించును దాని సథ్లము ఆయనకే తెలియును. 

కీరత్నలు 33:11 => యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకలప్ములు 

తరతరములకు ఉండును. 
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యెషయా 41:4 => ఎవడు దీని నాలోచించి జరిగించెను? ఆదినుండి మానవ వంశములను 

పిలిచినవాడనైన యెహోవానగు నేనే నేను మొదటివాడను కడవరివారితోను ఉండువాడను. 

యెషయా 42:9 => మునుపటి సంగతులు సంభవించెను గదా కొర్తత్ సంగతులు 

తెలియజేయుచునాన్ను పుటట్కమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచునాన్ను. 

యెషయా 48:5 => నా విగర్హము ఈ కారయ్ములను జరిగించెననియు నేను చెకిక్న పర్తిమ నేను 

పోసిన పోత విగర్హము దీని నియమించెననియు నీవు చెపప్కుండునటుల్ పూరవ్కాలముననే ఆ 

సమాచారము నీకు తెలియజేసితిని అది జరుగకమునుపే దానిని నీకు పర్కటించితిని  

యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

దానియేలు 5:26 => టెకేల  అనగా ఆయన నినున్ తార్సులో తూచగా నీవు తకుక్వగా కనబడితివి. 

దానియేలు 10:21 => అయితే సతయ్గర్ంథమందు వార్సినది నీతో చెపెప్దను, మీ యధిపతియగు 

మిఖాయేలు గాక యీ సంగతులనుగూరిచ్ నా పక్షముగా నిలువ తెగించిన వాడొకడును లేడు.  

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యోహాను 6 : 6 4 = > మీలో విశవ్సించనివారు కొందరునాన్రని వారితో చెపెప్ను . 

విశవ్సించనివారెవరో, తనున్ అపప్గింపబోవువాడెవడో, మొదటినుండి యేసునకు తెలియును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10 => నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి 

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

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 11:2 => తాను ముందెరిగిన తన పర్జలను దేవుడు విసరిజ్ంపలేదు. ఏలీయాను 

గూరిచ్న భాగములో లేఖనము చెపుప్నది మీరెరుగరా? 

2 తిమోతి 1:9 => మన కిర్యలనుబటిట్ కాక తన సవ్కీయ సంకలప్మును బటిట్యు, 

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

వచనము 22 

అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో 

ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును 

పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:10 => గనుక మన పితరులైనను మనమైనను మోయలేని కాడిని 

శిషుయ్ల మెడమీద పెటిట్ మీరెందుకు దేవుని శోధించుచునాన్రు? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:24 => కొందరు మాయొదద్నుండి వెళి ల్, తమ బోధచేత మిముమ్ను 

కలవరపరచి, మీ మనసుస్లను చెరుపుచునాన్రని వింటిమి. వారికి మేమధికారమిచిచ్ యుండలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:28 => విగర్హములకు అరిప్ంచిన వాటిని, రకత్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, జారతవ్మును విసరిజ్ంపవలెను. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

గలతీయులకు 1:8 => మేము మీకు పర్కటించిన సువారత్ గాక మరియొక సువారత్ను మేమైనను 

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 

గలతీయులకు 1:9 => మేమిదివరకు చెపిప్నపర్కారమిపుప్డును మరల చెపుప్చునాన్ము; మీరు 

అంగీకరించిన సువారత్ గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక.  

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

గలతీయులకు 5:11 => సహోదరులారా, సునన్తి పొందవలెనని నేనింకను పర్కటించుచునన్యెడల 

ఇపప్టికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువ విషయమైన అభయ్ంతరము తీసివేయబడునుగదా? 

గలతీయులకు 5:12 => మిముమ్ను కలవరపెటుట్వారు తముమ్ను తాము ఛేదించుకొనుట మేలు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 
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యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

లూకా 1:3 => గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశచ్యముగా జరిగినవని నీవు 

తెలిసికొనుటకు వాటిననిన్టిని మొదటనుండి తరచి పరిషాక్రముగా తెలిసికొనియునన్ నేనును నీ పేరట  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

1 కొరిందీయులకు 7:18 => సునన్తి పొందినవాడెవడైనను పిలువబడెనా? అతడు సునన్తి 

పోగొటుట్కొనవలదు; సునన్తి పొందనివాడెవడైనను పిలువబడెనా? సునన్తి పొందవలదు. 

1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 
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వచనము 23 

వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన సహోదరులును అంతియొకయలోను, 

సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

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. 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

నిరగ్మకాండము 20:3 => నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

నిరగ్మకాండము 20:23 => మీరు ననున్ కొలుచుచు, వెండి దేవతలనైనను బంగారు దేవతలనైనను 

చేసికొనకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 34:15 => ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసికొనకుండ జాగర్తత్పడుము; వారు 

ఇతరుల దేవతలతో వయ్భిచరించి ఆ దేవతలకు బలి అరిప్ంచుచునన్పుప్డు ఒకడు నినున్ పిలిచినయెడల 

నీవు వాని బలిదర్వయ్మును తినకుండ చూచుకొనుము. 
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నిరగ్మకాండము 34:16 => మరియు నీవు నీ కుమారులకొరకు వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనునెడల 

వారి కుమారెత్లు తమ దేవతలతో వయ్భిచరించి నీ కుమారులను తమ దేవతలతో వయ్భిచరింప 

చేయుదురేమో. 

సంఖాయ్కాండము 25:2 => ఆ సతరీలు తమ దేవతల బలులకు పర్జలను పిలువగా వీరు భోజనముచేసి 

వారి దేవతలకు నమసక్రించిరి. 

కీరత్నలు 106:37 => మరియు వారు తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను దయయ్ములకు బలిగా 

అరిప్ంచిరి. 

కీరత్నలు 106:38 => నిరపరాధ రకత్ము, అనగా తమ కుమారుల రకత్ము తమ కుమారెత్ల రకత్ము 

ఒలికించిరి కనాను దేశపువారి బొమమ్లకు వారిని బలిగా అరిప్ంచిరి ఆ రకత్మువలన దేశము 

అపవితర్మాయెను  

కీరత్నలు 106:39 => తమ కిర్యలవలన వారు అపవితుర్లైరి తమ నడవడిలో వయ్భిచరించినవారైరి. 

యెహెజేక్లు 20:30 => కావున ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పితరుల రీతిని మీరును అపవితుర్లైతిరే వారు పెటుట్కొనిన విగర్హములను 

అనుసరించుచు మీరును వయ్భిచారులైతిరే;  

యెహెజేక్లు 20:31 => నేటివరకును మీరు అరప్ణలను అరిప్ంచి మీ కుమారులను అగిన్గుండ 

దాటించునపుప్డు, మీరు పెటుట్కొనిన విగర్హములనిన్టికి పూజజేసి అపవితుర్లగుచునాన్రే; 

ఇశార్యేలీయులారా, నాయొదద్ మీరు విచారణ చేయుదురా? నా జీవముతోడు నావలన ఆలోచన మీకు 

దొరుకదు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్ 

1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 8:4 => కాబటిట్ విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటిని తినుట విషయము : 

లోకమందు విగర్హము వటిట్దనియు, ఒకక్డే దేవుడు తపప్ వేరొక దేవుడు లేడనియు ఎరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 8:5 => దేవతలనబడినవారును పర్భువులనబడినవారును అనేకులునాన్రు. 
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1 కొరిందీయులకు 8:6 => ఆకాశమందైనను భూమిమీదనైనను దేవతలనబడినవి యునన్ను, మనకు 

ఒకక్డే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్; ఆయననుండి సమసత్మును కలిగెను; ఆయన నిమితత్ము 

మనమునాన్ము. మరియు మనకు పర్భువు ఒకక్డే; ఆయన యేసుకీర్సుత్; ఆయనదావ్రా సమసత్మును 

కలిగెను; మనము ఆయనదావ్రా కలిగినవారము. 

1 కొరిందీయులకు 8:7 => అయితే అందరియందు ఈ జాఞ్నము లేదు. కొందరిదివరకు 

విగర్హమును ఆరాధించినవారు గనుక తాము భుజించు పదారథ్ములు విగర్హమునకు బలి 

యియయ్బడినవని యెంచి భుజించుదురు;  

1 కొరిందీయులకు 8:8 => భోజనమునుబటిట్ దేవుని యెదుట మనము మెపుప్పొందము; 

తినకపోయినందున మనకు తకుక్వలేదు, తినినందున మనకు ఎకుక్వలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 8:9 => అయినను మీకు కలిగియునన్ యీ సావ్తంతర్య్మువలన బలహీనులకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 8:10 => ఏలయనగా జాఞ్నముగల నీవు విగర్హాలయమందు భోజనపంకిత్ని 

కూరుచ్ండగా ఒకడు చూచినయెడల, బలహీనమైన మనసాస్కిష్గల అతడు విగర్హములకు బలి 

యియయ్బడిన పదారథ్ములను తినుటకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనును గదా? 

1 కొరిందీయులకు 8:11 => అందువలన ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో ఆ బలహీనుడైన ఆ నీ 

సహోదరుడు నీ జాఞ్నమునుబటిట్ నశించును. 

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 8:13 => కాబటిట్ భోజనపదారథ్మువలన నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము 

కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెనన్టికిని మాంసము 

తినను. 

1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

1 కొరిందీయులకు 10:28 => అయితే ఎవడైనను మీతో ఇది బలి అరిప్ంపబడినదని చెపిప్నయెడల 

అటుల్ తెలిపినవాని నిమితత్మును మనసాస్కిష్ నిమితత్మును తినకుడి. 

పర్కటన 2:14 => అయినను నేను నీమీద కొనిన్ తపిప్దములు మోపవలసియునన్ది. అవేవనగా, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

పర్కటన 10:8 => అంతట పరలోకమునుండి నేను వినిన సవ్రము మరల నాతో మాటలాడుచు నీవు 

వెళి ల్ సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియునన్ ఆ దూతచేతిలో విపప్బడియునన్ ఆ చినన్ 

పుసత్కము తీసికొనుమని చెపుప్ట వింటిని 
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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 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 కొరిందీయులకు 6:13 => భోజనపదారథ్ములు కడుపునకును కడుపు భోజనపదారథ్ములకును 

నియమింపబడియునన్వి; దేవుడు దానిని వాటిని నాశనము చేయును. దేహము జారతవ్ము నిమితత్ము 

కాదు గాని, పర్భువు నిమితత్మే; పర్భువు దేహము నిమితత్మే. 

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:21 => నేను మరల వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్ 

చినన్బుచుచ్నేమో అనియు, మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవితర్త జారతవ్ము పోకిరి 

చేషట్ల నిమితత్ము మారుమనసుస్ పొందని అనేకులనుగూరిచ్ దుఃఖపడవలసి వచుచ్నేమో అనియు 

భయపడుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:25 => అయితే విశవ్సించిన అనయ్జనులనుగూరిచ్ వారు విగర్హములకు 

అరిప్ంచిన వాటి రకత్మును గొంతు పిసికి చంపినదానిని, జారతవ్మును మానవలసినదని నిరణ్యించి 

వారికి వార్సియునాన్మని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 9:4 => అయినను మాంసమును దాని రకత్ముతో మీరు తినకూడదు; రకత్మే దాని 

పార్ణము. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 7:23 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎదుద్దేగాని గొఱఱ్దేగాని మేకదేగాని 

దేని కొర్వువ్ను మీరు తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:24 => చచిచ్నదాని కొర్వువ్ను చీలిచ్నదాని కొర్వువ్ను ఏ పనికైనను 

వినియోగపరచవచుచ్ను గాని దాని నేమాతర్మును తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:25 => ఏలయనగా మనుషుయ్లు యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంచు 

జంతువులలో దేని కొర్వువ్నైనను తినినవాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 7:26 => మరియు పకిష్దేగాని జంతువుదేగాని యే రకత్మును మీ 

నివాసములనిన్టిలో తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 7:27 => ఎవడు రకత్ము తినునో వాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును.  
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లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 

లేవీయకాండము 17:11 => రకత్ము దేహమునకు పార్ణము. మీనిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయునటుల్ బలిపీఠముమీద పోయుటకై దానిని మీకిచిచ్తిని. రకత్ము దానిలోనునన్ పార్ణమునుబటిట్ 

పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 17:12 => కాబటిట్ మీలో ఎవడును రకత్ము తినకూడదనియు, మీలో నివసించు ఏ 

పరదేశియు రకత్ము తినకూడదనియు నేను ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించితిని. 

లేవీయకాండము 17:13 => మరియు ఇశార్యేలీయులలోనేగాని మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేగాని ఒకడు తినదగిన మృగమునైనను పకిష్నైనను వేటాడి పటిట్నయెడల వాడు దాని 

రకత్మును ఒలికించి మంటితో కపప్వలెను; ఏలయనగా అది సమసత్ దేహములకు పార్ణాధారము; 

లేవీయకాండము 17:14 => దాని రకత్ము దాని పార్ణమునకాధారము. కాబటిట్ మీరు ఏ 

దేహరకత్మును తినకూడదు. వాటి రకత్ము సరవ్ దేహములకు పార్ణాధారము; దానిని తిను పర్తివాడు 

మరణశిక్ష నొందునని నేను ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:16 => మీరు రకత్ము మాతర్ము తినక దానిని నీళల్వలె నేలమీద 

పారబోయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:23 => అయితే రకత్మును తిననే తినకూడదు. భదర్ము సుమీ. 

ఏలయనగా రకత్ము పార్ణము; మాంసముతో పార్ణాధారమైనదాని తినకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:24 => నీవు దాని తినక భూమిమీద నీళల్వలె పారబోయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:25 => నీవు యెహోవా దృషిట్కి యుకత్మైనదానిని చేసినందున నీకు నీ 

తరువాత నీ సంతతివారికి మేలుకలుగునటుల్ దాని తినకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:21 => చచిచ్నదానిని మీరు తినకూడదు. నీ యింటనునన్ పరదేశికి 

దానిని ఇయయ్వచుచ్ను. వాడు దానిని తినవచుచ్ను; లేక అనుయ్నికి దాని అమమ్వచుచ్ను; ఏలయనగా నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషిఠ్త జనము. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో వండకూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 15:23 => వాటి రకత్మును మాతర్ము నీవు తినకూడదు. నీళల్వలె 

భూమిమీద దాని పార బోయవలెను 

1 సమూయేలు 14:32 => జనులు దోపుడుమీద ఎగబడి, గొఱఱ్లను ఎడల్ను పెయయ్లను తీసికొని 

నేలమీద వాటిని వధించి రకత్ముతోనే భకిష్ంచినందున 

యెహెజేక్లు 4:14 => అందుకు అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, నేనెనన్డును అపవితర్త 

నొందినవాడను కానే, బాలయ్మునుండి నేటివరకును చచిచ్నదానినైనను మృగములు చీలిచ్నదానినైనను 

నేను తినినవాడను కానే, నిషిదధ్మైన మాంసము నా నోట ఎనన్డును పడలేదే అని నేననగా 

యెహెజేక్లు 33:25 => కాబటిట్ వారికీమాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రకత్ము ఓడిచ్వేయక మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగర్హములవైపు 

దృషిట్యుంచు మీరు, నరహతయ్చేయు మీరు, ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? 

1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

1 తిమోతి 4 : 5 = > ఏలయనగా అది దేవుని వాకయ్మువలనను పార్రథ్ నవలనను 

పవితర్పరచబడుచునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 22:31 => మీరు నాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు గనుక పొలములో చీలచ్బడిన 

మాంసమును తినక కుకక్లకు దాని పారవేయవలెను. 

లేవీయకాండము 7:26 => మరియు పకిష్దేగాని జంతువుదేగాని యే రకత్మును మీ 

నివాసములనిన్టిలో తినకూడదు. 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:3 => అతడు తనతోకూడ బయలుదేరి రావలెనని పౌలు కోరి, అతని 

తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డని ఆ పర్దేశములోని యూదులకందరికి తెలియును గనుక వారినిబటిట్ అతని 

తీసికొని సునన్తి చేయించెను. 

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

వచనము 24 

కొందరు మాయొదద్నుండి వెళి ల్, తమ బోధచేత మిముమ్ను కలవరపరచి, మీ మనసుస్లను 

చెరుపుచునాన్రని వింటిమి. వారికి మేమధికారమిచిచ్ యుండలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 8:1 => ఏడవ నెల రాగా ఇశార్యేలీయులు తమ పటట్ణములలో నివాసులై యుండిరి. 

అపుప్డు జనులందరును ఏక మనసుక్లై, నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానమునకు వచిచ్ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును తెమమ్ని ఎజార్ అను శాసిత్తో చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 8:2 => యాజకుడైన ఎజార్ యేడవ మాసము మొదటి దినమున చదువబడుదాని గర్హింప 

శకిత్గల సతరీ పురుషులు కలిసిన సమాజమంతటి యెదుటను ఆ ధరమ్శాసత్రగర్ంథము తీసికొనివచిచ్ 
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నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

నెహెమాయ్ 8:4 => అంతట శాసిత్యగు ఎజార్ ఆ పనికొరకు కఱఱ్తో చేయబడిన యొక పీఠముమీద 

నిలువబడెను; మరియు అతని దగగ్ర కుడిపారశ్వ్మందు మతిత్తాయ్ షెమ అనాయా ఊరియా హిలీక్యా 

మయశేయా అనువారును, అతని యెడమ పారశ్వ్మందు పెదాయా మిషాయేలు మలీక్యా హాషుము 

హషబ్దాద్నా జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును నిలిచియుండిరి. 

నెహెమాయ్ 8:5 => అపుప్డు ఎజార్ అందరికంటె ఎతుత్గా నిలువబడి జనులందరును చూచుచుండగా 

గర్ంథమును విపెప్ను, విపప్గానే జనులందరు నిలువబడిరి. 

నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 

నెహెమాయ్ 8:7 => జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబాయ్ యామీను అకూక్బు 

షబెబ్తై హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజరాయ్ యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును 

ధరమ్శాసత్రముయొకక్ తాతప్రయ్మును తెలియజెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 8:8 => ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా 

గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 8:9 => జనులందరు ధరమ్శాసత్రగర్ంథపు మాటలు విని యేడవ్ మొదలుపెటట్గా, 

అధికారియైన నెహెమాయ్యు యాజకుడును శాసిత్యునగు ఎజార్యును జనులకు బోధించు 

లేవీయులును మీరు దుఃఖపడవదుద్, ఏడవ్వదుద్, ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమని 

జనులతో చెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 8:10 => మరియు అతడు వారితో నిటల్నెను పదండి, కొర్వివ్న మాంసము భకిష్ంచుడి, 

మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిదధ్ము చేసికొననివారికి 

వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన పర్భువునకు పర్తిషిఠ్తమాయెను, మీరు 

దుఃఖపడకుడి, యెహోవా యందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. 
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నెహెమాయ్ 8:11 => ఆలాగున లేవీయులు జనులందరిని ఓదారిచ్ మీరు దుఃఖము మానుడి, ఇది 

పరిశుదధ్ దినము, మీరు దుఃఖపడకూడదని వారితో అనిరి. 

నెహెమాయ్ 8:12 => ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలనిన్టిని గర్హించి, 

తినుటకును తార్గుటకును లేనివారికి ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభర్మముగా ఉండుటకును 

ఎవరి యిండల్కు వారు వెళి ల్రి. 

లూకా 4:16 => తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతునకు వచెచ్ను. తన వాడుక చొపుప్న 

విశార్ంతి దినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్, చదువుటకై నిలుచుండగా 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 23:3 => ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; వారము వారము ఏడవ దినము 

విశార్ంతిదినము; అది పరిశుదధ్సంఘపు దినము. అందులో మీరు ఏ పనియైనను చేయకూడదు. మీ 

సమసత్ నివాసములయందు అది యెహోవా నియమించిన విశార్ంతిదినము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమందు 

ఇశార్యేలీయులందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడి పరణ్శాలల పండుగను ఆచరించునపుప్డు 

ఇశార్యేలీయులందరి యెదుట ఈ ధరమ్శాసత్రమును పర్కటించి వారికి వినిపింపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని 

యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు 

బోధించిరి. 

నెహెమాయ్ 8:2 => యాజకుడైన ఎజార్ యేడవ మాసము మొదటి దినమున చదువబడుదాని గర్హింప 

శకిత్గల సతరీ పురుషులు కలిసిన సమాజమంతటి యెదుటను ఆ ధరమ్శాసత్రగర్ంథము తీసికొనివచిచ్ 

నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

నెహెమాయ్ 13:1 => ఆ దినమందు వారు మోషే గర్ంథము జనులకు చదివి వినిపించగా అందులో 

అమోమ్నీయులుగాని మోయాబీయులుగాని దేవుని యొకక్ సమాజమును ఎనన్టికి చేరకూడదు. 
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యెహెజేక్లు 33:25 => కాబటిట్ వారికీమాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రకత్ము ఓడిచ్వేయక మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగర్హములవైపు 

దృషిట్యుంచు మీరు, నరహతయ్చేయు మీరు, ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  

లూకా 16:29 => అందుకు అబార్హాము--వారియొదద్ మోషేయు పర్వకత్లును ఉనాన్రు; వారి మాటలు 

వినవలెనని అతనితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:1 => వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్నియ పటట్ణములమీదుగా వెళి ల్ 

థెసస్లొనీకకు వచిచ్రి. అకక్డ యూదుల సమాజమందిరమొకటి యుండెను 

1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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 

వచనము 25 

గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరుకొరకు తముమ్నుతాము 

అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:4 => అయితే మేము పార్రథ్నయందును వాకయ్పరిచరయ్ యందును ఎడతెగక 

యుందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

2 సమూయేలు 3:36 => జనులందరు ఆ సంగతి గర్హించినపుప్డు సంతోషించిరి; రాజు 

చేయునదంతయు జనులందరి దృషిట్కి అనుకూలమైనటుల్ అదియు వారి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:4 => ఈ సంగతి రాజుకును సమాజపువారికందరికిని 

అనుకూలమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:27 => కాగా యూదాను సీలను పంపియునాన్ము; వారును 

నోటిమాటతో ఈ సంగతులు మీకు తెలియజేతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:22 => వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ 

సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ వరకు పంపిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:23 => అపుప్డు వారు యూసుత్ అను మారుపేరుగల బరస్బాబ్ అనబడిన 

యోసేపు, మతీత్య అను ఇదద్రిని నిలువబెటిట్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:27 => కాగా యూదాను సీలను పంపియునాన్ము; వారును 

నోటిమాటతో ఈ సంగతులు మీకు తెలియజేతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:40 => పౌలు సీలను ఏరప్రచుకొని, సహోదరులచేత పర్భువు కృపకు 

అపప్గింపబడినవాడై బయలుదేరి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:29 => అతడు దీపము తెమమ్నిచెపిప్ లోపలికి వచిచ్, వణకుచు 

పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => మన తండిర్యైన దేవునియందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును 

ఉనన్ థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

1 పేతురు 5:12 => మిముమ్ను హెచచ్రించుచు, ఇదియే దేవుని సతయ్మైన కృప అని సాక్షయ్ము 

చెపుప్చు సంకేష్పముగా వార్సి, మీకు నమమ్కమైన సహోదరుడని నేనెంచిన సిలావ్నుచేత దీనిని 

పంపుచునాన్ను. ఈ సతయ్కృపలో నిలుకడగా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:26 => అకక్డనుండి ఓడ యెకిక్, తాము నెరవేరిచ్న పని నిమితత్ము 

దేవుని కృపకు అపప్గింపబడినవారై, మొదట బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:22 => కావున మనమేమి చేయుదుము? నీవు వచిచ్న సంగతి వారు 

తపప్క విందురు. 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 
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వచనము 26 

మన పిర్యులతోకూడ మీయొదద్కు పంపుట యుకత్మని మాకందరికి ఏకాభిపార్యము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

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 23:26 => యూదులు ఈ మనుషుయ్ని పటుట్కొని చంపబోయినపుప్డు, 

అతడు రోమీయుడని నేను విని, సైనికులతో వచిచ్ అతనిని తపిప్ంచితిని.  

రోమీయులకు 16:3 => కీర్సుత్ యేసునందు నా జతపనివారైన పిర్సిక్లల్కును, అకులకును నా 

వందనములు చెపుప్డి. 

రోమీయులకు 16:4 => వారు నా పార్ణముకొరకు తమ పార్ణములను ఇచుచ్టకైనను తెగించిరి. 

మరియు, వారి యింట ఉనన్ సంఘమునకును వందనములు చెపుప్డి; నేను మాతర్ము కాదు 

అనయ్జనులలోని సంఘములవారందరు వీరికి కృతజు ఞ్లైయునాన్రు. 

రోమీయులకు 16:5 => ఆసియలో కీర్సుత్కు పర్థమఫలమైయునన్ నా పిర్యుడగు ఎపైనెటుకు 

వందనములు. 

రోమీయులకు 16:6 => మీకొరకు బహుగా పర్యాసపడిన మరియకు వందనములు. 

రోమీయులకు 16:7 => నాకు బంధువులును నా తోడి ఖైదీలునైన అందొర్నీకుకును, యూనీయకును 

వందనములు; వీరు అపొసత్లులలో పర్సిదిధ్కెకిక్నవారై, నాకంటె ముందుగా కీర్సుత్నందునన్వారు. 

రోమీయులకు 16:8 => పర్భువునందు నాకు పిర్యుడగు అంపీల్యతునకు వందనములు. 

రోమీయులకు 16:9 => కీర్సుత్నందు మన జతపనివాడగు ఊరాబ్నుకును నా పిర్యుడగు సాట్కునకును 

వందనములు. 
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రోమీయులకు 16:10 => కీర్సుత్నందు యోగుయ్డైన అపెలెల్కు వందనములు. అరిసొట్బూలు 

ఇంటివారికి వందనములు. 

రోమీయులకు 16:11 => నా బంధువుడగు హెరోదియోనుకు వందనములు. నారిక్సుస్ ఇంటివారిలో 

పర్భువునందునన్ వారికి వందనములు. 

రోమీయులకు 16:12 => పర్భువునందు పర్యాసపడు తుర్పైనాకును తుర్ఫోసాకును వందనములు. 

పిర్యురాలగు పెరిస్సునకు వందనములు; ఆమె పర్భువునందు బహుగా పర్యాసపడెను. 

రోమీయులకు 16:13 => పర్భువునందు ఏరప్రచబడిన రూఫునకు వందనములు; అతని తలిల్కి 

వందనములు; ఆమె నాకును తలిల్. 

రోమీయులకు 16:14 => అసుంకిర్తుకును, పెల్గోనుకును, హెరేమ్కును, పతొర్బకును, హెరామ్కును 

వారితో కూడ నునన్ సహోదరులకును వందనములు. 

రోమీయులకు 16:15 => పిలొలొగుకును, యూలియాకును, నేరియకును, అతని సహోదరికిని, 

ఒలుంపాకును వారితోకూడ ఉనన్ పరిశుదుద్లకందరికిని వందనములు. 

రోమీయులకు 16:16 => పవితర్మైన ముదుద్పెటుట్కొని యొకనికొకడు వందనములు చేయుడి. కీర్సుత్ 

సంఘములనిన్యు మీకు వందనములు చెపుప్చునన్వి. 

యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

2 యోహాను 1:3 => సతయ్పేర్మలు మనయందుండగా తండిర్యైన దేవునియొదద్నుండియు, 

తండిర్యొకక్ కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్నొదద్నుండియు కృపయు కనికరమును సమాధానమును మనకు 

తోడగును.  

2 యోహాను 1:13 => ఏరప్రచబడిన నీ సహోదరి పిలల్లు నీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

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. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:25 => అయితే విశవ్సించిన అనయ్జనులనుగూరిచ్ వారు విగర్హములకు 

అరిప్ంచిన వాటి రకత్మును గొంతు పిసికి చంపినదానిని, జారతవ్మును మానవలసినదని నిరణ్యించి 

వారికి వార్సియునాన్మని చెపిప్రి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:18 => పౌలు ఇంకను బహుదినములకక్డ ఉండిన తరువాత 

సహోదరులయొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, తనకు మొర్కుక్బడి యునన్ందున కెంకేర్యలో తల వెండుర్కలు 

కతిత్రించుకొని ఓడ యెకిక్ సిరియకు బయలుదేరెను. పిర్సిక్లల్ అకుల అనువారు అతనితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:3 => కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, 

సిరియవైపుగా వెళి ల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 

యిరిమ్యా 29:1 => రాజైన యెకోనాయ్ తలిల్యగు రాణియు, రాజ పరివారమును, 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 18:18 => భూమిమీద మీరు వేటిని బంధింతురో, అవి పరలోకమందును బంధింపబడును; 

భూమిమీద మీరు వేటిని విపుప్దురో, అవి పరలోకమందును విపప్బడునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:30 => ఆలాగున చేసి బరన్బా సౌలు అను వారిచేత పెదద్ల యొదద్కు 

దానిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:1 => కొందరు యూదయనుండి వచిచ్ మీరు మోషే నియమించిన 

ఆచారము చొపుప్న సునన్తి పొందితేనే గాని రక్షణ పొందలేరని సహోదరులకు బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:17 => అతడు మిలేతునుండి ఎఫెసునకు వరత్మానము పంపి సంఘపు 

పెదద్లను పిలిపించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:18 => మరునాడు పెదద్లందరు అకక్డికి వచిచ్యుండగా పౌలు మాతో 

కూడ యాకోబు నొదద్కు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:5 => మరియు కిలికియకును పంఫూలియకును ఎదురుగా ఉనన్ 

సముదర్ము దాటి లుకియలో ఉనన్ మూరకు చేరితివిు. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

వచనము 27 

కాగా యూదాను సీలను పంపియునాన్ము; వారును నోటిమాటతో ఈ సంగతులు మీకు 

తెలియజేతురు. 

యిరిమ్యా 23:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు 

పర్చనములు పర్కటించు పర్వకత్ల మాటలను ఆలకింపకుడి, వారు మిముమ్ను భర్మ పెటుట్దురు. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

గలతీయులకు 5:4 => మీలో ధరమ్శాసత్రమువలన నీతిమంతులని తీరచ్బడువారెవరో వారు 

కీర్సుత్లోనుండి బొతిత్గా వేరుచేయబడి యునాన్రు, కృపలోనుండి తొలగిపోయి యునాన్రు. 

గలతీయులకు 5:12 => మిముమ్ను కలవరపెటుట్వారు తముమ్ను తాము ఛేదించుకొనుట మేలు. 

2 తిమోతి 2:14 => వినువారిని చెరుపుటకే గాని మరి దేనికిని పనికిరాని మాటలనుగూరిచ్ వాదము 

పెటుట్కొనవదద్ని, పర్భువు ఎదుట వారికి సాక్షయ్మిచుచ్చు ఈ సంగతులను వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 
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తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:1 => కొందరు యూదయనుండి వచిచ్ మీరు మోషే నియమించిన 

ఆచారము చొపుప్న సునన్తి పొందితేనే గాని రక్షణ పొందలేరని సహోదరులకు బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:9 => వారి హృదయములను విశావ్సమువలన పవితర్ పరచి మనకును 

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:10 => గనుక మన పితరులైనను మనమైనను మోయలేని కాడిని 

శిషుయ్ల మెడమీద పెటిట్ మీరెందుకు దేవుని శోధించుచునాన్రు? 

గలతీయులకు 2:3 => అయినను నాతోకూడనునన్ తీతు గీర్సు దేశసుథ్డైనను అతడు సునన్తి 

పొందుటకు బలవంతపెటట్బడలేదు. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:5 => పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సులైన కొందరులేచి, అనయ్జనులకు 

సునన్తి చేయింపవలెననియు, మోషే ధరమ్శాసత్రమును గైకొనుడని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెననియు చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:19 => కాబటిట్ అనయ్జనులలోనుండి దేవునివైపు తిరుగుచునన్వారిని 

మనము కషట్పెటట్క 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

1 కొరిందీయులకు 7:18 => సునన్తి పొందినవాడెవడైనను పిలువబడెనా? అతడు సునన్తి 

పోగొటుట్కొనవలదు; సునన్తి పొందనివాడెవడైనను పిలువబడెనా? సునన్తి పొందవలదు. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

గలతీయులకు 5:2 => చూడుడి ; మీరు సునన్తి పొందినయెడల కీర్సుత్వలన మీకు 

పర్యోజనమేమియు కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

గలతీయులకు 6:17 => నేను యేసుయొకక్ ముదర్లు నా శరీరమందు ధరించియునాన్ను, ఇకమీదట 

ఎవడును ననున్ శర్మ పెటట్వదుద్. 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

తీతుకు 3:11 => అటిట్వాడు మారగ్ము తపిప్ తనకు తానే శిక్ష విధించుకొనినవాడై పాపము 

చేయుచునాన్డని నీవెరుగుదువు. 

వచనము 28 

విగర్హములకు అరిప్ంచిన వాటిని, రకత్మును, గొంతుపిసికి చంపినదానిని, జారతవ్మును 

విసరిజ్ంపవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:28 => విగర్హములకు అరిప్ంచిన వాటిని, రకత్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, జారతవ్మును విసరిజ్ంపవలెను. 

మతత్యి 11:26 => అవును తండీర్, ఈలాగు చేయుట నీ దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

లూకా 1:3 => గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశచ్యముగా జరిగినవని నీవు 

తెలిసికొనుటకు వాటిననిన్టిని మొదటనుండి తరచి పరిషాక్రముగా తెలిసికొనియునన్ నేనును నీ పేరట  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:6 => అపుప్డు అపొసత్లులును పెదద్లును ఈ సంగతినిగూరిచ్ 

ఆలోచించుటకు కూడివచిచ్రి. బహు తరక్ము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

1 కొరిందీయులకు 1:10 => సహోదరులారా, మీరందరు ఏకభావముతో మాటలాడవలెననియు, 

మీలో కక్షలు లేక, యేక మనసుస్తోను ఏక తాతప్రయ్ముతోను, మీరు సనన్దుధ్లై యుండవలెననియు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

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 15:27 => కాగా యూదాను సీలను పంపియునాన్ము; వారును 

నోటిమాటతో ఈ సంగతులు మీకు తెలియజేతురు. 

రోమీయులకు 16:12 => పర్భువునందు పర్యాసపడు తుర్పైనాకును తుర్ఫోసాకును వందనములు. 

పిర్యురాలగు పెరిస్సునకు వందనములు; ఆమె పర్భువునందు బహుగా పర్యాసపడెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:21 => మీరును నా కేష్మ సమాచారమంతయు తెలిసికొనుటకు పిర్య 

సహోదరుడును పర్భువునందు నమమ్కమైన పరిచారకుడునైన తుకికు నా సంగతులనిన్యు మీకు 

తెలియజేయును. 

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. 

ఫిలేమోనుకు 1:16 => గాను, విశేషముగా నాకును, శరీరవిషయమును పర్భువు విషయమును మరి 

విశేషముగా నీకును, పిర్య సహోదరుడుగాను, నీయొదద్ ఎలల్పుప్డు ఉండుటకే కాబోలు అతడు 

కొదిద్కాలము నినున్ ఎడబాసి యుండెను. 
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2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:2 => పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును 

కలిగినపుప్డు , ఈ అంశము విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును 

యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:35 => అయితే పౌలును బరన్బాయు అంతియొకయలో నిలిచి, యింక 

అనేకులతో కూడ పర్భువు వాకయ్ము బోధించుచు పర్కటించుచు నుండిరి. 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

ఆదికాండము 9:4 => అయినను మాంసమును దాని రకత్ముతో మీరు తినకూడదు; రకత్మే దాని 

పార్ణము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 
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గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

వచనము 29 

ఈ అవశయ్మైన వాటికంటె ఎకుక్వైన యే భారమును మీమీద మోపకూడదని, పరిశుదాధ్తమ్కును 

మాకును తోచెను. వీటికి దూరముగా ఉండుటకు జాగర్తత్పడితిరా అది మీకు మేలు. మీకు కేష్మము 

కలుగును గాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 5:18 => జెబూలూనీయులు మరణభయము లేక పార్ణము తృణీకరించుకొనిన 

జనము నఫాత్లీయులు భూమి మెటట్లమీద పార్ణము తృణీకరించిరి.  

1 కొరిందీయులకు 15:30 => మరియు మేము గడియ గడియకు పార్ణ భయముతో నుండనేల? 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:24 => యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు 

తింటిని; 
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2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:29 => నాయెడల మీ ఉపచరయ్లో ఉనన్ కొదువను తీరుచ్టకై అతడు తన 

పార్ణమునైనను లక్షయ్పెటట్క కీర్సుత్యొకక్ పని నిమితత్ము చావునకు సిదధ్మైయుండెను  

ఫిలిపీప్యులకు 2:30 => గనుక పూరాణ్నందముతో పర్భువునందు అతనిని చేరుచ్కొని అటిట్వారిని 

ఘనపరచుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

వచనము 30 

అంతట వారు సెలవు పుచుచ్కొని అంతియొకయకు వచిచ్ శిషుయ్లను సమకూరిచ్ ఆ పతిర్క ఇచిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

2 యోహాను 1:12 => అనేక సంగతులు మీకు వార్యవలసి యుండియు సిరాతోను కాగితముతోను 

వార్య మనసుస్ లేక మీ సంతోషము పరిపూరణ్మవునటుల్ మిముమ్ను కలిసికొని ముఖాముఖిగా 

మాటలాడ నిరీకిష్ంచుచునాన్ను 

3 యోహాను 1:13 => అనేక సంగతులు నీకు వార్యవలసియునన్ది గాని సిరాతోను కలముతోను 

నీకు వార్య నాకిషట్ము లేదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

వచనము 31 

వారు దానిని చదువుకొని అందువలన ఆదరణపొంది సంతోషించిరి. 

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 

1 కొరిందీయులకు 7:25 => కనయ్కల విషయమై, పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్ నేను పొందలేదు గాని 

నమమ్కమైనవాడనై యుండుటకు పర్భువు వలన కనికరము పొందినవాడనై నా తాతప్రయ్ము 

చెపుప్చునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 7:40 => అయితే ఆమె విధవరాలుగా ఉండినటట్యిన మరి ధనుయ్రాలని నా 

అభిపార్యము. దేవుని ఆతమ్ నాకును కలిగియునన్దని తలంచుకొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:37 => ఎవడైనను తాను పర్వకత్నని యైనను ఆతమ్సంబంధినని యైనను 

తలంచుకొనినయెడల, నేను మీకు వార్యుచునన్వి పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్లని అతడు దృఢముగా 

తెలిసికొనవలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

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. 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

మతత్యి 23:4 => మోయశకయ్ముకాని భారమైన బరువులు కటిట్ మనుషుయ్ల భుజములమీద వారు 

పెటుట్దురేగాని తమ వేర్లితోనైన వాటిని కదలింపనొలల్రు. 

పర్కటన 2:24 => అయితే తుయతైరలో కడమవారైన మీతో, అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక 

సాతాను యొకక్ గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెపుప్కొనువారందరితో నేను చెపుప్చునన్దేమనగా 

మీపైని మరి ఏ భారమును పెటట్ను 

నిరగ్మకాండము 4:14 => ఆయన మోషేమీద కోపపడి లేవీయుడగు నీ అనన్యైన అహరోను లేడా? 

అతడు బాగుగా మాటలాడగలడని నేనెరుగుదును, ఇదిగో అతడు నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డు, 

అతడు నినున్ చూచి తన హృదయమందు సంతోషించును; 

లూకా 1:3 => గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశచ్యముగా జరిగినవని నీవు 

తెలిసికొనుటకు వాటిననిన్టిని మొదటనుండి తరచి పరిషాక్రముగా తెలిసికొనియునన్ నేనును నీ పేరట  

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:19 => కాబటిట్ అనయ్జనులలోనుండి దేవునివైపు తిరుగుచునన్వారిని 

మనము కషట్పెటట్క 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:4 => వారు ఆ యా పటట్ణముల దావ్రా వెళుల్చు, యెరూషలేములోనునన్ 

అపొసత్లులును పెదద్లును నిరణ్యించిన విధులను గైకొనుటకు వాటిని వారికి అపప్గించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 7:18 => సునన్తి పొందినవాడెవడైనను పిలువబడెనా? అతడు సునన్తి 

పోగొటుట్కొనవలదు; సునన్తి పొందనివాడెవడైనను పిలువబడెనా? సునన్తి పొందవలదు. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

వచనము 32 

మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి 

సిథ్రపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:25 => అయితే విశవ్సించిన అనయ్జనులనుగూరిచ్ వారు విగర్హములకు 

అరిప్ంచిన వాటి రకత్మును గొంతు పిసికి చంపినదానిని, జారతవ్మును మానవలసినదని నిరణ్యించి 

వారికి వార్సియునాన్మని చెపిప్రి 
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లేవీయకాండము 17:14 => దాని రకత్ము దాని పార్ణమునకాధారము. కాబటిట్ మీరు ఏ 

దేహరకత్మును తినకూడదు. వాటి రకత్ము సరవ్ దేహములకు పార్ణాధారము; దానిని తిను పర్తివాడు 

మరణశిక్ష నొందునని నేను ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించితిని. 

రోమీయులకు 14:14 => సహజముగా ఏదియు నిషిదధ్ము కాదని నేను పర్భువైన యేసునందు ఎరిగి 

రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. అయితే ఏదైనను నిషిదధ్మని యెంచుకొనువానికి అది నిషిదధ్మే. 

రోమీయులకు 14:15 => నీ సహోదరుడు నీ భోజనమూలముగా దుఃఖంచినయెడల నీవికను పేర్మ 

కలిగి నడుచుకొనువాడవు కావు. ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో వానిని నీ భోజనముచేత పాడు 

చేయకుము. 

రోమీయులకు 14:20 => భోజనము నిమితత్ము దేవుని పనిని పాడుచేయకుడి; సమసత్ పదారథ్ములు 

పవితర్ములే గాని అనుమానముతో తినువానికి అది దోషము. 

రోమీయులకు 14:21 => మాంసము తినుటగాని, దార్కాష్రసము తార్గుటగాని, నీ సహోదరునికడడ్ము 

కలుగజేయునది మరేదియు గాని, మానివేయుట మంచిది. 

1 కొరిందీయులకు 10:18 => శరీరపర్కారమైన ఇశార్యేలును చూడుడి. బలి అరిప్ంచినవాటిని 

తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారుకారా? 

1 కొరిందీయులకు 10:19 => ఇక నేను చెపుప్నదేమి? విగర్హారిప్తములో ఏమైన ఉనన్దనియైనను 

విగర్హములలో ఏమైన ఉనన్దనియైనను చెపెప్దనా? 

1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 

పర్కటన 2:14 => అయినను నేను నీమీద కొనిన్ తపిప్దములు మోపవలసియునన్ది. అవేవనగా, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 
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విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

1 యోహాను 5:21 => చినన్పిలల్లారా, విగర్హముల జోలికిపోకుండ జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

యూదా 1:20 => పిర్యులారా, మీరు విశవ్సించు అతిపరిశుదద్మైన దానిమీద మిముమ్ను మీరు 

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

యూదా 1:21 => నితయ్జీవారథ్మైన మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ కనికరము కొరకు కనిపెటుట్చు, దేవుని 

పేర్మలో నిలుచునటుల్ కాచుకొనియుండుడి. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:21 => అతడు ఒపప్క దేవుని చితత్మైతే మీయొదద్కు తిరిగివతుత్నని చెపిప్, 

వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, ఓడ యెకిక్ ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

లూకా 9:61 => మరియొకడు పర్భువా, నీవెంట వచెచ్దను గాని నా యింటనునన్ వారియొదద్ సెలవు 

తీసికొని వచుచ్టకు మొదట నాకు సెలవిమమ్ని అడుగగా 
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2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరు ణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

ఆదికాండము 9:4 => అయినను మాంసమును దాని రకత్ముతో మీరు తినకూడదు; రకత్మే దాని 

పార్ణము. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 7:26 => మరియు పకిష్దేగాని జంతువుదేగాని యే రకత్మును మీ 

నివాసములనిన్టిలో తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 11:8 => వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను 

ముటట్కూడదు; అవి మీకు అపవితర్ములు. 

లేవీయకాండము 17:10 => మరియు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు 

పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము తినువానికి నేను విముఖుడనై 

జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:16 => మీరు రకత్ము మాతర్ము తినక దానిని నీళల్వలె నేలమీద 

పారబోయవలెను. 

1 సమూయేలు 14:32 => జనులు దోపుడుమీద ఎగబడి, గొఱఱ్లను ఎడల్ను పెయయ్లను తీసికొని 

నేలమీద వాటిని వధించి రకత్ముతోనే భకిష్ంచినందున 

యెహెజేక్లు 33:25 => కాబటిట్ వారికీమాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రకత్ము ఓడిచ్వేయక మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగర్హములవైపు 

దృషిట్యుంచు మీరు, నరహతయ్చేయు మీరు, ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:4 => వారు ఆ యా పటట్ణముల దావ్రా వెళుల్చు, యెరూషలేములోనునన్ 

అపొసత్లులును పెదద్లును నిరణ్యించిన విధులను గైకొనుటకు వాటిని వారికి అపప్గించిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

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. 

3 యోహాను 1:6 => వారు నీ పేర్మనుగూరిచ్ సంఘము ఎదుట సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు 

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

వచనము 33 
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వారు అకక్డ కొంతకాలము గడపి, సహోదరుల యొదద్నుండి తముమ్ను పంపిన  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:2 => అపుప్డు పండెర్ండుగురు అపొసత్లులు తమయొదద్కు శిషుయ్ల 

సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాకయ్ము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెటుట్ట 

యుకత్ముకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:22 => కావున మనమేమి చేయుదుము? నీవు వచిచ్న సంగతి వారు 

తపప్క విందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:4 => వారు ఆ యా పటట్ణముల దావ్రా వెళుల్చు, యెరూషలేములోనునన్ 

అపొసత్లులును పెదద్లును నిరణ్యించిన విధులను గైకొనుటకు వాటిని వారికి అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:33 => అధిపతి ఆ పతిర్క చదివినపుప్డు ఇతడు ఏ పర్దేశపువాడని 

అడిగి, అతడు కిలికియవాడని తెలిసికొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:26 => అకక్డనుండి ఓడ యెకిక్, తాము నెరవేరిచ్న పని నిమితత్ము 

దేవుని కృపకు అపప్గింపబడినవారై, మొదట బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

వచనము 34 

వారియొదద్కు వెళుల్టకు సమాధానముతో సెలవు పుచుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:1 => కొందరు యూదయనుండి వచిచ్ మీరు మోషే నియమించిన 

ఆచారము చొపుప్న సునన్తి పొందితేనే గాని రక్షణ పొందలేరని సహోదరులకు బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:10 => గనుక మన పితరులైనను మనమైనను మోయలేని కాడిని 

శిషుయ్ల మెడమీద పెటిట్ మీరెందుకు దేవుని శోధించుచునాన్రు? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

గలతీయులకు 2:5 => సువారత్ సతయ్ము మీ మధయ్ను నిలుచునటుల్ మేము వారికి ఒకక్ గడియయైనను 

లోబడుటకు ఒపుప్కొనలేదు. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

యెహోషువ 22:33 => ఇశార్యేలీయులు విని సంతోషించిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు దేవుని 

సుత్తించి, రూబేనీయులును గాదీయులును నివసించు దేశమును పాడుచేయుటకు వారిమీద యుదధ్ము 

చేయుట మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

వచనము 35 

అయితే పౌలును బరన్బాయు అంతియొకయలో నిలిచి, యింక అనేకులతో కూడ పర్భువు వాకయ్ము 

బోధించుచు పర్కటించుచు నుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:18 => ఆ దినములలో నా దాసులమీదను నా దాసురాండర్మీదను నా 

ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక వారు పర్వచించెదరు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:27 => ఆ దినములయందు పర్వకత్లు యెరూషలేమునుండి 

అంతియొకయకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

1 కొరిందీయులకు 12:28 => మరియు దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొసత్లులుగాను, 

పిమమ్ట కొందరిని పర్వకత్లుగాను, పిమమ్ట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమమ్ట కొందరిని 

అదుభ్తములు చేయువారినిగాను, తరువాత కొందరిని సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, 

కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని పర్భుతవ్ములు చేయువారినిగాను, కొందరిని 

నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.  

1 కొరిందీయులకు 12:29 => అందరు అపొసత్లులా? అందరు పర్వకత్లా? అందరు బోధకులా? 

అందరు అదుభ్తములు చేయువారా? అందరు సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారా? 
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1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:29 => పర్వకత్లు ఇదద్రు ముగుగ్రు మాటలాడవచుచ్ను; తకిక్నవారు 

వివేచింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:32 => మరియు పర్వకత్ల ఆతమ్లు పర్వకత్ల సావ్ధీనములో ఉనన్వి.  

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 దెసస్లోనీకయులకు 5:20 => పర్వచించుటను నిరల్క్షయ్ము చేయకుడి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 
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రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => అటిట్వారు నెమమ్దిగా పని చేయుచు, సొంతముగా 

సంపాదించుకొనిన ఆహారము భుజింపవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట వారిని 

ఆజాఞ్పూరవ్కముగా హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 2:1 => మనము సంపూరణ్భకిత్యు మానయ్తయు కలిగి, నెమమ్దిగాను సుఖముగాను 

బర్దుకు నిమితత్ము, అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా మనుషుయ్లందరి కొరకును 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

తీతుకు 2:6 => అటువలెనే సవ్సథ్బుదిద్ గలవారై యుండవలెనని యౌవన పురుషులను 

హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  
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తీతుకు 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 

తీతుకు 2:9 => దాసులైనవారు అనిన్ విషయములయందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును 

అలంకరించునటుల్, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెపప్క, 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

తీతుకు 2:15 => వీటినిగూరిచ్ బోధించుచు, హెచచ్రించుచు సంపూరాణ్ధికారముతో దురోభ్ధను 

ఖండించుచునుండుము నినెన్వనిని తృణీకరింప నీయకుము. 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

1 పేతురు 5:12 => మిముమ్ను హెచచ్రించుచు, ఇదియే దేవుని సతయ్మైన కృప అని సాక్షయ్ము 

చెపుప్చు సంకేష్పముగా వార్సి, మీకు నమమ్కమైన సహోదరుడని నేనెంచిన సిలావ్నుచేత దీనిని 

పంపుచునాన్ను. ఈ సతయ్కృపలో నిలుకడగా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 
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యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

దానియేలు 11:1 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు మొదటి సంవతస్రమందు మిఖాయేలును 

సిథ్రపరచుటకును బలపరచుటకును నేను అతనియొదద్ నిలువబడితిని. 

1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరు ణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

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 15:40 => పౌలు సీలను ఏరప్రచుకొని, సహోదరులచేత పర్భువు కృపకు 

అపప్గింపబడినవాడై బయలుదేరి, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

వచనము 36 

కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి 

పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు 

బరన్బాతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:36 => చెరసాల నాయకుడీమాటలు పౌలునకు తెలిపి మిముమ్ను 

విడుదలచేయుమని నాయ్యాధిపతులు వరత్మానము పంపియునాన్రు గనుక మీరిపుప్డు బయలుదేరి 

సుఖముగా పొండని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:29 => మేము నినున్ ముటట్క నీకు మేలే తపప్ మరేమియు చేయక నినున్ 

సమాధానముగా పంపి వేసితివిు గనుక నీవును మాకు కీడుచేయకుండునటుల్ నీతో నిబంధన 

చేసికొందుమనియు అనుకొంటిమి; ఇపుప్డు నీవు యెహోవా ఆశీరావ్దము పొందినవాడవనిరి. 

నిరగ్మకాండము 4:18 => అటుతరువాత మోషే బయలుదేరి తన మామయైన యితోర్ యొదద్కు తిరిగి 

వెళి ల్ సెలవైనయెడల నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా బంధువుల యొదద్కు మరల పోయి వారింక సజీవులై 

యునాన్రేమో చూచెదనని అతనితో చెపప్గా ఇతోర్ - కేష్మముగా వెళుల్మని మోషేతో అనెను 

1 కొరిందీయులకు 16:11 => గనుక ఎవడైన అతనిని తృణీకరింపవదుద్. నాయొదద్కు వచుచ్టకు 

అతనిని సమాధానముతో సాగనంపుడి; అతడు సహోదరులతో కూడ వచుచ్నని యెదురు 

చూచుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 11:31 => విశావ్సమునుబటిట్ రాహాబను వేశయ్ వేగులవారిని సమాధానముగా 

చేరుచ్కొనినందున అవిధేయులతోపాటు నశింపకపోయెను. 
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2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

వచనము 37 

అపుప్డు మారుక్ అనుమారు పేరుగల యోహానును వెంటబెటుట్కొనిపోవుటకు బరన్బా యిషట్పడెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:25 => అంతట అతడు సౌలును వెదకుటకు తారుస్నకు వెళి ల్ అతనిని 

కనుగొని అంతియొకయకు తోడుకొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:27 => తరువాత అతడు అకయకు పోదలచినపుప్డు అతనిని 

చేరుచ్కొనవలెనని సహోదరులు పోర్తాస్హపరచుచు అకక్డి శిషుయ్లకు వార్సిరి. అతడకక్డికి వచిచ్ 

కృపచేత విశవ్సించినవారికి చాల సహాయము చేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:12 => సహోదరుడైన అపొలోల్ను గూరిచ్న సంగతి ఏమనగా, అతడీ 

సహోదరులతో కూడ మీయొదద్కు వెళల్వలెనని నేనతని చాల బతిమాలుకొంటిని గాని, యిపుప్డు 

వచుచ్టకు అతనికి ఎంతమాతర్మును మనసుస్లేదు, వీలైనపుప్డతడు వచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

వచనము 38 

అయితే పౌలు, పంఫూలియలో పనికొరకు తమతోకూడ రాక తముమ్ను విడిచిన వానిని వెంటబెటుట్కొని 

పోవుట యుకత్ము కాదని తలంచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:28 => పిమమ్ట వారు శిషుయ్లయొదద్ బహుకాలము గడపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 2:7 => ఈ సాక్షయ్మిచుచ్టకై నేను పర్కటించువాడనుగాను, అపొసత్లుడనుగాను, విశావ్స 

సతయ్ముల విషయములో అనయ్జనులకు బోధకుడనుగాను నియమింపబడితిని. నేను సతయ్మే 

చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుటలేదు. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:22 => వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ 

సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ వరకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:36 => దేవుని వాకయ్ము మీయొదద్నుండియే బయలువెళె ల్నా? మీయొదద్కు 

మాతర్మే వచెచ్నా? 

వచనము 39 

వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను 

వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:23 => అతనికి నలువది ఏండుల్ నిండవచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులైన తన 

సహోదరులను చూడవలెననన్ బుదిధ్ పుటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:18 => అటుతరువాత మోషే బయలుదేరి తన మామయైన యితోర్ యొదద్కు తిరిగి 

వెళి ల్ సెలవైనయెడల నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా బంధువుల యొదద్కు మరల పోయి వారింక సజీవులై 

యునాన్రేమో చూచెదనని అతనితో చెపప్గా ఇతోర్ - కేష్మముగా వెళుల్మని మోషేతో అనెను 

యిరిమ్యా 23:2 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా తన జనులను మేపు కాపరులనుగూరిచ్ 

యీలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు నా గొఱఱ్లనుగూరిచ్ విచారణచేయక, నేను మేపుచునన్ గొఱఱ్లను 

చెదరగొటిట్ పారదోలితిరి; ఇదిగో మీ దుష కిర్యలనుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపబోవుచునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 
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మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:43 => పరదేశినై యుంటిని, మీరు ననున్ చేరుచ్కొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు 

నాకు బటట్లియయ్లేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు ననున్ చూడ రాలేదని చెపుప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:4 => కాబటిట్ వీరు పరిశుదాధ్తమ్చేత పంపబడినవారై సెలూకయకు వచిచ్ 

అకక్డనుండి ఓడయెకిక్ కుపర్కు వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:13 => తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ 

పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:14 => అపుప్డు వారు పెరేగ్నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనునన్ 

అంతియొకయకు వచిచ్ విశార్ంతిదినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ కూరుచ్ండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:51 => వీరు తమ పాదధూళిని వారితటుట్ దులిపివేసి ఈకొనియకు 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:21 => వారు ఆ పటట్ణములో సువారత్ పర్కటించి అనేకులను 

శిషుయ్లనుగా చేసిన తరువాత లుసత్రకును ఈకొనియకును అంతియొకయకును తిరిగివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:24 => తరువాత పిసిదియ దేశమంతట సంచరించి పంఫూలియకు 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:25 => మరియు పెరేగ్లో వాకయ్ము బోధించి, అతాత్లియకు దిగి వెళి ల్రి. 
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రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

2 కొరిందీయులకు 11:28 => ఇవియును గాక సంఘములనిన్టినిగూరిచ్న చింతయు కలదు. ఈ 

భారము దినదినమును నాకు కలుగుచునన్ది. 

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.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => సహోదరులారా, మేము శరీరమునుబటిట్ కొదిద్ కాలము మిముమ్ను 

ఎడబాసియునన్ను, మనసుస్నుబటిట్ మీదగగ్ర ఉండి, మిగుల అపేక్షతో మీ ముఖము చూడవలెనని మరి 

యెకుక్వగా పర్యతన్ము చేసితివిు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:18 => కాబటిట్ మేము మీయొదద్కు రావలెనని యుంటిమి; పౌలను నేను 

పలుమారు రావలెనని యుంటిని గాని సాతాను మముమ్ను అభయ్ంతరపరచెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మన దేవుని యెదుట మిముమ్నుబటిట్ మేము పొందుచునన్ యావతుత్ 

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

2 తిమోతి 1:4 => నీయందునన్ నిషక్పటమైన విశావ్సమును జాఞ్పకము చేసికొని, నా 

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజు ఞ్డనై 

యునాన్ను.  
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1 సమూయేలు 17:18 => మరియు ఈ పది జునున్గడడ్లు తీసికొనిపోయి వారి సహసార్ధిపతి కిముమ్; 

నీ సహోదరులు కేష్మముగా నునాన్రో లేదో సంగతి తెలిసికొని వారియొదద్నుండి ఆనవాలొకటి 

తీసికొనిరమమ్ని చెపిప్ పంపివేసెను. 

2 రాజులు 4:26 => నీవు ఆమెను ఎదురొక్నుటకై పరుగున పోయి నీవును నీ పెనిమిటియు నీ 

బిడడ్యు సుఖముగా ఉనాన్రా అని అడుగుమని తన పనివాడైన గేహజీతో చెపిప్ పంపెను. అందుకామె 

సుఖముగా ఉనాన్మని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 4:38 => ఎలీషా గిలాగ్లునకు తిరిగిరాగా ఆ దేశమందు కాష్మము కలిగియుండెను. 

పర్వకత్ల శిషుయ్లు అతని సమక్షమునందు కూరుచ్ండియుండగా అతడు తన పనివానిని పిలిచి 

పెదద్కుండ పొయిమీద పెటిట్ పర్వకత్ల శిషుయ్లకు కూరవంట చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

ఎసేత్రు 2:11 => ఎసేత్రు ఏలాగుండెనో అదియు, ఆమెకేమి సంభవించునో అదియు తెలిసికొనుటకై 

అంతఃపురము యొకక్ ఆవరణము ఎదుట పర్తిదినము మొరెద్కై తిరుగులాడుచుండెను. 

పరమగీతము 6:11 => లోయలోని చెటుల్ ఎటుల్నన్వో చూచుటకు దార్కాష్వలుల్లు చిగిరెచ్నో లేదో 

దాడిమ వృక్షములు పూతపటెట్నో లేదో చూచుటకు నేను అకోష్ట వృకోష్దాయ్నమునకు వెళి ల్తిని.  

పరమగీతము 7:12 => పెందలకడ లేచి దార్క్షవనములకు పోదము దార్కాష్వలుల్లు చిగిరించెనో లేదో 

వాటి పువువ్లు వికసించెనో లేదో దాడిమచెటుల్ పూతపటెట్నో లేదో చూతము రముమ్ అచచ్టనే నా పేర్మ 

సూచనలు నీకు చూపెదను  

యోహాను 11:7 => అటుపిమమ్ట ఆయన మనము యూదయకు తిరిగివెళుల్దమని తన శిషుయ్లతో 

చెపప్గా 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

1 కొరిందీయులకు 14:36 => దేవుని వాకయ్ము మీయొదద్నుండియే బయలువెళె ల్నా? మీయొదద్కు 

మాతర్మే వచెచ్నా? 

గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిముమ్ను 

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

వచనము 40 

పౌలు సీలను ఏరప్రచుకొని, సహోదరులచేత పర్భువు కృపకు అపప్గింపబడినవాడై బయలుదేరి, 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:13 => తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ 

పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

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. 

ఫిలేమోనుకు 1:24 => నా జతపనివారైన మారుక్, అరిసాత్రుక్, దేమా, లూకా వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 20:8 => నాయకులు జనులతో యెవడు భయపడి మెతత్నిగుండె 

గలవాడగునో వాడు తాను అధైరయ్పడిన రీతిగా తన సహోదరుల గుండెలు అధైరయ్పరచకుండునటుల్ తన 

యింటికి తిరిగి వెళల్వచుచ్నని చెపప్వలెను. 

యిరిమ్యా 20:9 => ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన నామమునుబటిట్ పర్కటింపను, అని 

నేననుకొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె మండుచు నా యెముకలలోనే 

మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్ యోరిచ్ విసికియునాన్ను, చెపప్క మానలేదు. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

లూకా 9:62 => యేసు నాగటిమీద చెయియ్పెటిట్ వెనుకతటుట్ చూచువాడెవడును దేవుని రాజయ్మునకు 

పాతుర్డుకాడని వానితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:3 => అతడు తనతోకూడ బయలుదేరి రావలెనని పౌలు కోరి, అతని 

తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డని ఆ పర్దేశములోని యూదులకందరికి తెలియును గనుక వారినిబటిట్ అతని 

తీసికొని సునన్తి చేయించెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

2 కొరిందీయులకు 2:1 => మరియు నేను దుఃఖముతో మీయొదద్కు తిరిగిరానని నామటుట్కు నేను 

నిశచ్యించుకొంటిని. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 
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1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుదిధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

వచనము 41 

సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా సంచారము చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:13 => తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ 

పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

కీరత్నలు 78:9 => విండల్ను పటుట్కొని యుదద్సనన్దుధ్లైన ఎఫార్యిము సంతతివారు యుదధ్కాలమున 

వెనుకకు తిరిగిరి 

సామెతలు 25:19 => శర్మకాలములో విశావ్సఘాతకుని ఆశర్యించుట విరిగిన పళల్తోను కీలు 

వసిలిన కాలుతోను సమానము. 

లూకా 9:61 => మరియొకడు పర్భువా, నీవెంట వచెచ్దను గాని నా యింటనునన్ వారియొదద్ సెలవు 

తీసికొని వచుచ్టకు మొదట నాకు సెలవిమమ్ని అడుగగా 

లూకా 14:27 => మరియు ఎవడైనను తన సిలువను మోసికొని ననున్ వెంబడింపనియెడల వాడు నా 

శిషుయ్డు కానేరడు. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

లూకా 14:29 => చూచుకొననియెడల అతడు దాని పునాది వేసి, ఒకవేళ దానిని కొనసాగింపలేక 

పోయినందున 

లూకా 14:30 => చూచువారందరు ఈ మనుషుయ్డు కటట్ మొదలుపెటెట్ను గాని కొనసాగింపలేక 

పోయెనని అతని చూచి యెగతాళి చేయసాగుదురు. 
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లూకా 14:31 => మరియు ఏ రాజైనను మరియొక రాజుతో యుదధ్ము చేయబోవునపుప్డు తనమీదికి 

ఇరువదివేల మందితో వచుచ్వానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శకిత్ తనకు కలదో లేదో అని కూరుచ్ండి 

మొదట ఆలోచింపడా? 

లూకా 14:32 => శకిత్ లేనియెడల అతడింకను దూరముగా ఉనన్పుప్డే రాయబారము పంపి 

సమాధానము చేసికొన చూచును గదా. 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

లూకా 14:34 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైతే దేనివలన దానికి సారము కలుగును? 

యాకోబు 1:8 => గనుక పర్భువువలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచుకొనరాదు. 

నిరగ్మకాండము 13:17 => మరియు ఫరో పర్జలను పోనియయ్గా దేవుడు ఈ పర్జలు యుదధ్ము 

చూచునపుప్డు వారు పశాచ్తాత్పపడి ఐగుపుత్కు తిరుగుదురేమో అనుకొని, ఫిలిషీత్యుల దేశము 

సమీపమైనను ఆ మారగ్మున వారిని నడిపింపలేదు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:8 => నాయకులు జనులతో యెవడు భయపడి మెతత్నిగుండె 

గలవాడగునో వాడు తాను అధైరయ్పడిన రీతిగా తన సహోదరుల గుండెలు అధైరయ్పరచకుండునటుల్ తన 

యింటికి తిరిగి వెళల్వచుచ్నని చెపప్వలెను. 

యోబు 34:27 => ఏలయనగా వారు ఆయనను అనుసరించుట మానిరి ఆయన ఆజఞ్లలో దేనినైనను 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి. 

యిరిమ్యా 20:9 => ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన నామమునుబటిట్ పర్కటింపను, అని 

నేననుకొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె మండుచు నా యెముకలలోనే 

మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్ యోరిచ్ విసికియునాన్ను, చెపప్క మానలేదు. 

యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 
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లూకా 9:62 => యేసు నాగటిమీద చెయియ్పెటిట్ వెనుకతటుట్ చూచువాడెవడును దేవుని రాజయ్మునకు 

పాతుర్డుకాడని వానితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:24 => తరువాత పిసిదియ దేశమంతట సంచరించి పంఫూలియకు 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:5 => మరియు కిలికియకును పంఫూలియకును ఎదురుగా ఉనన్ 

సముదర్ము దాటి లుకియలో ఉనన్ మూరకు చేరితివిు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:21 => అందరును తమ సొంత కారయ్ములనే చూచుకొనుచునాన్రు గాని, 

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుదిధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 
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వచనము 1 

పౌలు దెరేబ్కును లుసత్రకును వచెచ్ను. అకక్డ తిమోతి అను ఒక శిషుయ్డుండెను. అతడు విశవ్సించిన 

యొక యూదురాలి కుమారుడు, అతని తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:2 => పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును 

కలిగినపుప్డు , ఈ అంశము విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును 

యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

కీరత్నలు 106:33 => ఎటల్నగా వారు అతని ఆతమ్మీద తిరుగుబాటు చేయగా అతడు తన పెదవులతో 

కానిమాట పలికెను. 

కీరత్నలు 119:96 => సకల సంపూరణ్తకు పరిమితి కలదని నేను గర్హించియునాన్ను నీ 

ధరోమ్పదేశము అపరిమితమైనది. 

పర్సంగి 7:20 => పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను లేడు. 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 

రోమీయులకు 7:19 => నేను చేయగోరు మేలుచేయక చేయగోరని కీడు చేయుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:20 => నేను కోరనిదానిని చేసినయెడల, దానిని చేయునది నాయందు నివసించు 

పాపమే గాని యికను నేను కాదు. 

రోమీయులకు 7:21 => కాబటిట్ మేలు చేయగోరు నాకు కీడు చేయుట కలుగుచునన్దను ఒక 

నియమము నాకు కనబడుచునన్ది. 
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యాకోబు 3:2 => అనేక విషయములలో మన మందరము తపిప్పోవుచునాన్ము. ఎవడైనను 

మాటయందు తపప్ నియెడల అటిట్వాడు లోపము లేనివాడై , తన స రవ్ శ రీ రమును 

సావ్ధీనమందుంచుకొన (కళె ల్ము పెటుట్కుని) శకిత్గలవాడగును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:4 => కాబటిట్ వీరు పరిశుదాధ్తమ్చేత పంపబడినవారై సెలూకయకు వచిచ్ 

అకక్డనుండి ఓడయెకిక్ కుపర్కు వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:8 => అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశావ్సమునుండి తొలగింపవలెనని 

యతన్ముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:9 => అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:11 => ఇదిగో పర్భువు తనచెయియ్ నీమీద ఎతిత్యునాన్డు; నీవు 

కొంతకాలము గుర్డిడ్వాడవై సూరుయ్ని చూడకుందువని చెపెప్ను. వెంటనే మబుబ్ను చీకటియు అతని 

కమెమ్ను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయియ్పటుట్కొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:12 => అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:4 => అకక్డనుండి బయలుదేరిన తరువాత ఎదురుగాలి 

కొటుట్చునన్ందున కుపర్చాటున ఓడ నడిపించితివిు. 

నిరగ్మకాండము 31:6 => మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన 

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:15 => ఇశాశ్ఖారీయులైన అధిపతులు దెబోరాతో కలిసి వచిచ్రి. 

ఇశాశ్ఖారీయులును బారాకును అతివేగమున లోయలోనికి చొరబడిరి రూబేనీయుల కాలువలయొదద్ 

జనులకు గొపప్ హృదయాలోచనలు కలిగెను.  

సామెతలు 18:19 => బలమైన పటట్ణమును వశపరచుకొనుటకంటె ఒకనిచేత అనాయ్యమునొందిన 

సహోదరుని వశపరచుకొనుట కషట్తరము. వివాదములు నగరు తలుపుల అడడ్గడియలంత సిథ్రములు. 

పర్సంగి 4:9 => ఇదద్రి కషట్ముచేత ఉభయులకు మంచి ఫలము కలుగును గనుక ఒంటిగాడై 

యుండుటకంటె ఇదద్రు కూడియుండుట మేలు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:3 => కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, 

సిరియవైపుగా వెళి ల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:16 => మరియు కైసరయనుండి కొందరు శిషుయ్లు, మొదటనుండి 

శిషుయ్డుగా ఉండిన కుపీర్యుడైన మాన్సోను ఇంట మేము దిగవలెనను ఉదేద్శముతో అతనిని 

వెంటబెటుట్కొని మాతో కూడ వచిచ్రి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

2 తిమోతి 4:11 => లూకా మాతర్మే నాయొదద్ ఉనాన్డు. మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని రముమ్, అతడు 

పరిచారము నిమితత్ము నాకు పర్యోజనకరమైనవాడు. తుకికును ఎఫెసునకు పంపితిని. 

వచనము 2 

అతడు లుసత్రలోను ఈకొనియలోను ఉనన్ సహోదరులవలన మంచిపేరు పొందినవాడు. 

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 16:1 => పౌలు దెరేబ్కును లుసత్రకును వచెచ్ను. అకక్డ తిమోతి అను ఒక 

శిషుయ్డుండెను. అతడు విశవ్సించిన యొక యూదురాలి కుమారుడు, అతని తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:2 => అతడు లుసత్రలోను ఈకొనియలోను ఉనన్ సహోదరులవలన 

మంచిపేరు పొందినవాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:3 => అతడు తనతోకూడ బయలుదేరి రావలెనని పౌలు కోరి, అతని 

తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డని ఆ పర్దేశములోని యూదులకందరికి తెలియును గనుక వారినిబటిట్ అతని 

తీసికొని సునన్తి చేయించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:26 => అకక్డనుండి ఓడ యెకిక్, తాము నెరవేరిచ్న పని నిమితత్ము 

దేవుని కృపకు అపప్గింపబడినవారై, మొదట బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

2 కొరిందీయులకు 13:14 => పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపయు దేవుని పేర్మయు పరిశుదాధ్తమ్ 

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

2 తిమోతి 4:22 => పర్భువు నీ ఆతమ్కు తోడై యుండును గాక. కృప మీకు తోడై యుండును గాక. 

తీతుకు 3:15 => నాయొదద్ ఉనన్వారందరు నీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. విశావ్సమునుబటిట్ 

మముమ్ను పేర్మించువారికి మా వందనములు చెపుప్ము. కృప మీ అందరికి తోడై యుండును గాక. 

2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

2 యోహాను 1:11 => శుభమని వానితో చెపుప్వాడు వాని దుషట్కిర్యలలో పాలివాడగును. 

నిరగ్మకాండము 31:6 => మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన 

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 

పర్సంగి 4:9 => ఇదద్రి కషట్ముచేత ఉభయులకు మంచి ఫలము కలుగును గనుక ఒంటిగాడై 

యుండుటకంటె ఇదద్రు కూడియుండుట మేలు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:3 => అతడు తనతోకూడ బయలుదేరి రావలెనని పౌలు కోరి, అతని 

తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డని ఆ పర్దేశములోని యూదులకందరికి తెలియును గనుక వారినిబటిట్ అతని 

తీసికొని సునన్తి చేయించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

2 కొరిందీయులకు 11:28 => ఇవియును గాక సంఘములనిన్టినిగూరిచ్న చింతయు కలదు. ఈ 

భారము దినదినమును నాకు కలుగుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

వచనము 3 

అతడు తనతోకూడ బయలుదేరి రావలెనని పౌలు కోరి, అతని తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డని ఆ 

పర్దేశములోని యూదులకందరికి తెలియును గనుక వారినిబటిట్ అతని తీసికొని సునన్తి చేయించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:18 => పౌలు ఇంకను బహుదినములకక్డ ఉండిన తరువాత 

సహోదరులయొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, తనకు మొర్కుక్బడి యునన్ందున కెంకేర్యలో తల వెండుర్కలు 

కతిత్రించుకొని ఓడ యెకిక్ సిరియకు బయలుదేరెను. పిర్సిక్లల్ అకుల అనువారు అతనితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:3 => కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, 

సిరియవైపుగా వెళి ల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:4 => వారు ఆ యా పటట్ణముల దావ్రా వెళుల్చు, యెరూషలేములోనునన్ 

అపొసత్లులును పెదద్లును నిరణ్యించిన విధులను గైకొనుటకు వాటిని వారికి అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:34 => నీమీద నేరము మోపువారు కూడ వచిచ్నపుప్డు నీ సంగతి 

పూరణ్ముగా విచారింతునని చెపిప్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:5 => మరియు కిలికియకును పంఫూలియకును ఎదురుగా ఉనన్ 

సముదర్ము దాటి లుకియలో ఉనన్ మూరకు చేరితివిు. 

రోమీయులకు 16:4 => వారు నా పార్ణముకొరకు తమ పార్ణములను ఇచుచ్టకైనను తెగించిరి. 

మరియు, వారి యింట ఉనన్ సంఘమునకును వందనములు చెపుప్డి; నేను మాతర్ము కాదు 

అనయ్జనులలోని సంఘములవారందరు వీరికి కృతజు ఞ్లైయునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

2 కొరిందీయులకు 11:28 => ఇవియును గాక సంఘములనిన్టినిగూరిచ్న చింతయు కలదు. ఈ 

భారము దినదినమును నాకు కలుగుచునన్ది. 

వచనము 4 

వారు ఆ యా పటట్ణముల దావ్రా వెళుల్చు, యెరూషలేములోనునన్ అపొసత్లులును పెదద్లును 

నిరణ్యించిన విధులను గైకొనుటకు వాటిని వారికి అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:21 => వారు ఆ పటట్ణములో సువారత్ పర్కటించి అనేకులను 

శిషుయ్లనుగా చేసిన తరువాత లుసత్రకును ఈకొనియకును అంతియొకయకును తిరిగివచిచ్ 
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2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:22 => అపుప్డు తనకు పరిచరయ్చేయు వారిలో తిమోతి ఎరసుత్ అను 

వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:4 => మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, 

థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, 

ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:5 => వీరు ముందుగా వెళి ల్ తోర్యలో మాకొరకు కనిపెటుట్కొని 

యుండిరి. 

రోమీయులకు 16:21 => నా జతపనివాడగు తిమోతి నా బంధువులగు లూకియ యాసోను, 

సోసిపతుర్ అనువారును మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 4:17 => ఇందునిమితత్ము పర్భువునందు నాకు పిర్యుడును నమమ్కమైన నా 

కుమారుడునగు తిమోతిని మీయొదద్కు పంపియునాన్ను. అతడు కీర్సుత్నందు నేను నడుచుకొను 

విధమును, అనగా పర్తి సథ్లములోను పర్తి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును, మీకు జాఞ్పకము 

చేయును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  

కొలొసస్యులకు 1:1 => కొలొసస్యిలో ఉనన్ పరిశుదుధ్లకు, అనగా కీర్సుత్నందు విశావ్సులైన 

సహోదరులకు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => మన తండిర్యైన దేవునియందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును 

ఉనన్ థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

1 తిమోతి 1:2 => విశావ్సమునుబటిట్ నా నిజమైన కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు కనికరమును 

సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

2 తిమోతి 1:2 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును కలుగును గాక. 

హెబీర్యులకు 13:23 => మన సహోదరుడైన తిమోతికి విడుదల కలిగినదని తెలిసికొనుడి. అతడు 

శీఘర్ముగా వచిచ్నయెడల అతనితో కూడ వచిచ్ మిముమ్ను చూచెదను. 

2 తిమోతి 1:5 => ఆ విశావ్సము మొదట నీ అవవ్యైన లోయిలోను నీ తలిల్యైన యునీకేలోను 

వసించెను, అది నీయందు సహ వసించుచునన్దని నేను రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 
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2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

ఎజార్ 9:2 => వారి కుమారెత్లను పెండిల్ చేసికొనుచు, తమ కుమారులకును తీసికొనుచు, పరిశుదధ్ 

సంతతిగా ఉండవలసిన తాము ఆ దేశపు జనులతో కలిసి కొనినవారైరి. ఈ అపరాధము చేసినవారిలో 

పెదద్లును అధికారులును నిజముగా ముఖుయ్లైయుండిరని చెపిప్రి. 

1 కొరిందీయులకు 7:14 => అవిశావ్సియైన భరత్ భారయ్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును; 

అవిశావ్సురాలైన భారయ్ విశావ్సియైన భరత్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును. లేనియెడల మీ పిలల్లు 

అపవితుర్లైయుందురు, ఇపుప్డైతే వారు పవితుర్లు 

యోహాను 12:20 => ఆ పండుగలో ఆరాధింప వచిచ్నవారిలో కొందరు గీర్సుదేశసుథ్లు ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:40 => పౌలు సీలను ఏరప్రచుకొని, సహోదరులచేత పర్భువు కృపకు 

అపప్గింపబడినవాడై బయలుదేరి, 

2 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసుయొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలును, మన 

సహోదరుడైన తిమోతియును, కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకును, అకయయందంతటనునన్ 

పరిశుదుధ్లకందరికిని శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 
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1 తిమోతి 5:25 => అటువలె మంచి కారయ్ములు తేటగా బయలుపడుచునన్వి, బయలుపడనివి 

దాచబడనేరవు. 

వచనము 5 

గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

1 తిమోతి 3:7 => మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండునటుల్ సంఘమునకు 

వెలుపటివారిచేత మంచి సాక్షయ్ము పొందినవాడై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

1 తిమోతి 5:25 => అటువలె మంచి కారయ్ములు తేటగా బయలుపడుచునన్వి, బయలుపడనివి 

దాచబడనేరవు. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

హెబీర్యులకు 11:2 => దానినిబటిట్యే పెదద్లు సాక్షయ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:21 => వారు ఆ పటట్ణములో సువారత్ పర్కటించి అనేకులను 

శిషుయ్లనుగా చేసిన తరువాత లుసత్రకును ఈకొనియకును అంతియొకయకును తిరిగివచిచ్ 

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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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:51 => వీరు తమ పాదధూళిని వారితటుట్ దులిపివేసి ఈకొనియకు 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

వచనము 6 

ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ 

పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:37 => అపుప్డు మారుక్ అనుమారు పేరుగల యోహానును 

వెంటబెటుట్కొనిపోవుటకు బరన్బా యిషట్పడెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:40 => పౌలు సీలను ఏరప్రచుకొని, సహోదరులచేత పర్భువు కృపకు 

అపప్గింపబడినవాడై బయలుదేరి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

1 కొరిందీయులకు 7:19 => దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించుటయే ముఖయ్ము గాని సునన్తి 

పొందుటయందు ఏమియు లేదు, సునన్తి పొందకపోవుటయందు ఏమియు లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 

గలతీయులకు 2:3 => అయినను నాతోకూడనునన్ తీతు గీర్సు దేశసుథ్డైనను అతడు సునన్తి 

పొందుటకు బలవంతపెటట్బడలేదు. 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 
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గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

గలతీయులకు 5:2 => చూడుడి ; మీరు సునన్తి పొందినయెడల కీర్సుత్వలన మీకు 

పర్యోజనమేమియు కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదుధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

ఆదికాండము 17:23 => అపుప్డు అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇషామ్యేలును, తన యింట పుటిట్న 

వారినందరిని, తన వెండితో కొనబడిన వారినందరిని, అబార్హాము ఇంటి మనుషుయ్లలో పర్తివానిని 

పటుట్కొని దేవుడు తనతో చెపిప్న పర్కారము ఆ దినమందే వారి వారి గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి 

చేసెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:22 => అపుప్డు తనకు పరిచరయ్చేయు వారిలో తిమోతి ఎరసుత్ అను 

వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:21 => అనయ్జనులలో ఉనన్ యూదులు తమ పిలల్లకు సునన్తి 

చేయకూడదనియు, మన ఆచారముల చొపుప్న నడువకూడదనియు నీవు చెపుప్టవలన వారందరు 

మోషేను విడిచిపెటట్వలెనని నీవు బోధించుచునన్టుట్ వీరు నినున్ గూరిచ్ వరత్మానము వినియునాన్రు 

1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

గలతీయులకు 5:2 => చూడుడి ; మీరు సునన్తి పొందినయెడల కీర్సుత్వలన మీకు 

పర్యోజనమేమియు కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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గలతీయులకు 5:11 => సహోదరులారా, సునన్తి పొందవలెనని నేనింకను పర్కటించుచునన్యెడల 

ఇపప్టికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువ విషయమైన అభయ్ంతరము తీసివేయబడునుగదా? 

ఫిలిపీప్యులకు 2:22 => అతని యోగయ్త మీరెరుగుదురు. తండిర్కి కుమారుడేలాగు సేవచేయునో 

ఆలాగే అతడు నాతోకూడ సువారత్ వాయ్పకము నిమితత్ము సేవ చేసెను. 

వచనము 7 

యేసు యొకక్ ఆతమ్ వారిని వెళల్నియయ్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:6 => అపుప్డు అపొసత్లులును పెదద్లును ఈ సంగతినిగూరిచ్ 

ఆలోచించుటకు కూడివచిచ్రి. బహు తరక్ము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:28 => విగర్హములకు అరిప్ంచిన వాటిని, రకత్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, జారతవ్మును విసరిజ్ంపవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:29 => ఈ అవశయ్మైన వాటికంటె ఎకుక్వైన యే భారమును మీమీద 

మోపకూడదని, పరిశుదాధ్తమ్కును మాకును తోచెను. వీటికి దూరముగా ఉండుటకు జాగర్తత్పడితిరా 

అది మీకు మేలు. మీకు కేష్మము కలుగును గాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:30 => ఆలాగున చేసి బరన్బా సౌలు అను వారిచేత పెదద్ల యొదద్కు 

దానిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:30 => అంతట వారు సెలవు పుచుచ్కొని అంతియొకయకు వచిచ్ 

శిషుయ్లను సమకూరిచ్ ఆ పతిర్క ఇచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:17 => అతడు మిలేతునుండి ఎఫెసునకు వరత్మానము పంపి సంఘపు 

పెదద్లను పిలిపించెను. 
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1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

గలతీయులకు 5:2 => చూడుడి ; మీరు సునన్తి పొందినయెడల కీర్సుత్వలన మీకు 

పర్యోజనమేమియు కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 8 

అంతటవారు ముసియను దాటిపోయి తోర్యకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:20 => అంతట వారు ఉదయముననే లేచి తెకోవ అరణయ్మునకు పోయిరి; 

వారు పోవుచుండగా యెహోషాపాతు నిలువబడి యూదా వారలారా, యెరూషలేము కాపురసుథ్లారా, 

నా మాట వినుడి; మీ దేవుడైన యెహోవాను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు సిథ్రపరచబడుదురు; ఆయన 

పర్వకత్లను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు కృతారుథ్లగుదురని చెపెప్ను. 

యెషయా 7:9 => షోమోర్ను ఎఫార్యిమునకు రాజధాని; షోమోర్నునకు రెమలాయ్ కుమారుడు రాజు; 

మీరు నమమ్కుండినయెడల సిథ్రపడకయుందురు. 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 
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గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరు ణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

ఎఫెసీయులకు 4:15 => పేర్మగలిగి సతయ్ము చెపుప్చు కీర్సుత్వలె ఉండుటకు, మనమనిన్ 

విషయములలో ఎదుగుదము. 

ఎఫెసీయులకు 4:16 => ఆయన శిరసస్యియునాన్డు, ఆయననుండి సరవ్శరీరము చకక్గా 

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 2:6 => కావున మీరు పర్భువైన కీర్సుత్యేసును అంగీకరించిన విధముగా 

ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కటట్బడుచు,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:4 => వాకయ్ము వినినవారిలో అనేకులు నమిమ్రి. వారిలో పురుషుల సంఖయ్ 

యించుమించు అయిదువేలు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:24 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:49 => పర్భువు వాకయ్ము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18 => విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని 

తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:20 => ఇంత పర్భావముతో పర్భువు వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:31 => వారు దానిని చదువుకొని అందువలన ఆదరణపొంది 

సంతోషించిరి. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

రోమీయులకు 16:4 => వారు నా పార్ణముకొరకు తమ పార్ణములను ఇచుచ్టకైనను తెగించిరి. 

మరియు, వారి యింట ఉనన్ సంఘమునకును వందనములు చెపుప్డి; నేను మాతర్ము కాదు 

అనయ్జనులలోని సంఘములవారందరు వీరికి కృతజు ఞ్లైయునాన్రు. 

గలతీయులకు 1:2 => నాతో కూడ నునన్ సహోదరులందరును, గలతీయలోనునన్ సంఘములకు 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 
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2 పేతురు 1:12 => కాబటిట్ మీరు ఈ సంగతులను తెలిసికొని మీరంగీకరించిన సతయ్మందు 

సిథ్రపరచబడియునన్ను, వీటినిగూరిచ్ ఎలల్పుప్డును మీకు జాఞ్పకము చేయుటకు సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

వచనము 9 

అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని 

తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:1 => పరిశుదుధ్ల కొరకైన చందా విషయమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు 

నియమించిన పర్కారము మీరును చేయుడి. 

గలతీయులకు 1:2 => నాతో కూడ నునన్ సహోదరులందరును, గలతీయలోనునన్ సంఘములకు 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:7 => యేసు యొకక్ ఆతమ్ వారిని వెళల్నియయ్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:19 => పేతురు ఆ దరశ్నమునుగూరిచ్ యోచించుచుండగా ఆతమ్ ఇదిగో 

ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నినున్ వెదకుచునాన్రు. 

Page  of 2287 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:4 => కాబటిట్ వీరు పరిశుదాధ్తమ్చేత పంపబడినవారై సెలూకయకు వచిచ్ 

అకక్డనుండి ఓడయెకిక్ కుపర్కు వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:7 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక 

మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నా తండిర్యైన దావీదు మనోభిలాష గలవాడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అయితే యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా 

నామ ఘనతకొరకు మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నీవు ఉదేద్శించిన యుదేద్శము మంచిదే గాని 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:9 => నీవు ఆ మందిరమును కటట్రాదు, నీకు పుటట్బోవు నీ కుమారుడే నా 

నామమునకు ఆ మందిరమును కటుట్ను. 

యెషయా 30:21 => మీరు కుడి తటట్యినను ఎడమ తటట్యినను తిరిగినను ఇదే తోర్వ దీనిలో 

నడువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక శబద్ము నీ చెవులకు వినబడును. 

ఆమోసు 8:11 => రాబోవు దినములందు దేశములో నేను కాష్మము పుటిట్ంతును; అది 

అనన్పానములు లేకపోవుటచేత కలుగు కాష్మము కాక యెహోవా మాటను వినకపోవుటవలన కలుగు 

కాష్మముగా ఉండును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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ఆమోసు 8:12 => కాబటిట్ జనులు యెహోవా మాట వెదకుటకై యీ సముదర్మునుండి ఆ సముదర్ము 

వరకును ఉతత్రదికుక్నుండి తూరుప్దికుక్వరకును సంచరించుదురు గాని అది వారికి దొరకదు; 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:4 => మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, 

థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, 

ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:16 => సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని 

పౌలు తవ్రపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును 

దాటిపోవలెనని నిశచ్యించుకొని యుండెను. 
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2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 తిమోతి 1:15 => ఆసియలోని వారందరు ననున్ విడిచిపోయిరను సంగతి నీవెరుగుదువు; వారిలో 

ఫుగెలుల్ హెరొమ్గెనే అనువారునాన్రు. 

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీ ద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

మారుక్ 2:2 => ఆయన యింట ఉనాన్డని వినవచిచ్నపుప్డు అనేకులు కూడివచిచ్రి గనుక 

వాకిటనైనను వారికి సథ్లము లేకపోయెను. ఆయన వారికి వాకయ్ము బోధించుచుండగా 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:29 => అపుప్డు ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో నీవు ఆ రథము దగగ్రకుపోయి దానిని 

కలిసికొనుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:13 => విశార్ంతిదినమున గవిని దాటి నదీతీరమున పార్రథ్న 

జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:31 => మరియు ఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి 

సేన్హితులైయుండి అతని యొదద్కు వరత్మానము పంపి నీవు నాటకశాలలోనికి వెళల్వదద్ని అతని 

వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:11 => మీ విషయమై నేను పడిన కషట్ము వయ్రథ్మైపోవునేమో అని మిముమ్నుగూరిచ్ 

భయపడుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:13 => మీరు నాకు అనాయ్యము చేయలేదు. మొదటిసారి శరీర దౌరబ్లయ్ము 

కలిగినను నేను సువారత్ మీకు పర్కటించితినని మీరెరుగుదురు. 

వచనము 10 

అతనికి ఆ దరశ్నము కలిగినపుప్డు వారికి సువారత్ పర్కటించుటకు దేవుడు మముమ్ను పిలిచియునాన్డని 

మేము నిశచ్యించుకొని వెంటనే మాసిదోనియకు బయలుదేరుటకు యతన్ము చేసితివి 

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 
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లూకా 2:27 => అంతట ధరమ్శాసత్ర పదధ్తి చొపుప్న ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తలిదండుర్లు 

శిశువైన యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్నపుప్డు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:29 => అపుప్డు ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో నీవు ఆ రథము దగగ్రకుపోయి దానిని 

కలిసికొనుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:19 => పేతురు ఆ దరశ్నమునుగూరిచ్ యోచించుచుండగా ఆతమ్ ఇదిగో 

ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నినున్ వెదకుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

వచనము 11 

కాబటిట్ మేము తోర్యను విడిచి ఓడ ఎకిక్ తినన్గా సమొతార్కేకును, మరునాడు నెయపొలికిని, అకక్డ 

నుండి ఫిలిపీప్కిని వచిచ్తివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:11 => కాబటిట్ మేము తోర్యను విడిచి ఓడ ఎకిక్ తినన్గా 

సమొతార్కేకును, మరునాడు నెయపొలికిని, అకక్డ నుండి ఫిలిపీప్కిని వచిచ్తివిు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:5 => వీరు ముందుగా వెళి ల్ తోర్యలో మాకొరకు కనిపెటుట్కొని 

యుండిరి. 

2 కొరిందీయులకు 2:12 => కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుటకు నేను తోర్యకు వచిచ్నపుప్డు, 

పర్భువునందు నాకు మంచి సమయము పార్పిత్ంచియుండగా సహోదరుడైన తీతు నాకు కనబడనందున 

2 తిమోతి 4:13 => ముఖయ్ముగా చరమ్పు కాగితములను తీసికొని రముమ్. 

వచనము 12 

మాసిదోనియ దేశములో ఆ పార్ంతమునకు అది ముఖయ్పటట్ణమును రోమీయుల పర్వాససాథ్నమునై 

యునన్ది. మేము కొనిన్దినములు ఆ పటట్ణములో ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:18 => ఆ దినములలో నా దాసులమీదను నా దాసురాండర్మీదను నా 

ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక వారు పర్వచించెదరు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:12 => అతడు అననీయ అనునొక మనుషుయ్డు లోపలికి వచిచ్, తాను 

దృషిట్పొందునటుల్ తలమీద చేతులుంచుట చూచియునాన్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10 => అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు 

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:12 => అందులో భూమియందుండు సకల విధములైన చతుషాప్ద 

జంతువులును, పార్కు పురుగులును, ఆకాశపకుష్లును ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:13 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక 

శబద్మతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:16 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను. వెంటనే ఆ పాతర్ ఆకాశమున 

కెతత్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:5 => నేను యొపేప్ పటట్ణములో పార్రథ్న చేయుచుండగా 

పరవశుడనైతిని, అపుప్డొక దరశ్నము నాకు కలిగెను; అది ఏదనగా నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొక విధమైన పాతర్ ఆకాశమునుండి దిగి నాయొదద్కు వచెచ్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:6 => దానివైపు నేను తేరి చూచి పరీకిష్ంపగా భూమియందుండు 

చతుషాప్ద జంతువులును అడవి మృగములును పార్కెడు పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నాకు 

కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:7 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని యొక శబద్ము 

నాతో చెపుప్ట వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:8 => అందుకు నేను వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదియు నా నోట ఎనన్డును పడలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:9 => రెండవమారు ఆ శబద్ము ఆకాశము నుండి దేవుడు పవితర్ము 

చేసినవి నీవు నిషిదధ్మైనవిగా ఎంచవదద్ని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:10 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను; తరువాత అదంతయు 

ఆకాశమునకు తిరిగి తీసికొనిపోబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:11 => వెంటనే కైసరయనుండి నాయొదద్కు పంపబడిన ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లు మేమునన్ యింటియొదద్ నిలిచియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10 => నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి 

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:17 => అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్ దేవాలయములో 

పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనై పర్భువును చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:18 => అపుప్డాయన నీవు తవ్రపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘర్ముగా 

వెళుల్ము. ననున్గూరిచ్ నీవిచుచ్ సాక్షయ్ము వారంగీకరింపరని నాతో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:20 => మరియు నీ సాకిష్యైన సెత్ఫను రకత్ము చిందింపబడినపుప్డు నేను 

కూడ దగగ్ర నిలిచి అందుకు సమమ్తించి అతని చంపినవారి వసత్రములకు కావలియుంటినని చెపిప్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:4 => అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో శరీరములేక కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:1 => సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ 

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 9:2 => మీ మనసుస్ సిదధ్మైయునన్దని నేనెరుగుదును. అందువలన 

సంవతస్రమునుండి అకయ సిదధ్పడియునన్దని చెపిప్, నేను మిముమ్నుగూరిచ్ మాసిదోనియ 

వారియెదుట అతిశయపడుచునాన్ను; మీ ఆసకిత్ని చూచి అనేకులు పేర్రేపింపబడిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => కాబటిట్ మాసిదోనియలోను అకయలోను విశావ్సులందరికిని 

మాదిరియైతిరి; ఎందుకనగా మీయొదద్నుండి పర్భువు వాకయ్ము మాసిదోనియలోను అకయలోను 

మోర్గెను; 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => అకక్డ మాతర్మే గాక పర్తి సథ్లమందును దేవునియెడల ఉనన్ మీ 

విశావ్సము వెలల్డాయెను గనుక, మేమేమియు చెపప్వలసిన అవశయ్ము లేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:10 => ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉనన్ సహోదరులందరిని 

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:26 => పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళి ల్, యెరూషలేమునుండి 

గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27 => అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై 

ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:28 => అతడు తిరిగి వెళుల్చు, తన రథముమీద కూరుచ్ండి పర్వకత్యైన 

యెషయా గర్ంథము చదువుచుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:29 => అపుప్డు ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో నీవు ఆ రథము దగగ్రకుపోయి దానిని 

కలిసికొనుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31 => అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు 

గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:38 => లుదద్ యొపేప్కు దగగ్రగా ఉండుటచేత పేతురు అకక్డ ఉనాన్డని 

శిషుయ్లు విని, అతడు తడవుచేయక తమయొదద్కు రావలెనని వేడుకొనుటకు ఇదద్రు మనుషుయ్లను 

అతని యొదద్కు పంపిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:32 => పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; అతడు 

సముదర్పు దరినునన్ చరమ్కారుడైన సీమోను ఇంట దిగియునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:13 => అపుప్డతడు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి పేతురు అను 

మారుపేరు గల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

ఆదికాండము 46:2 => అపుప్డు రాతిర్ దరశ్నములయందు దేవుడు యాకోబూ యాకోబూ అని 

ఇశార్యేలును పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:13 => మనము దాని విని గైకొనునటుల్, ఎవడు సముదర్ము దాటి 

మనయొదద్కు దాని తెచుచ్ను అని నీవనుకొననేల? అది సముదర్పు అదద్రి మించునది కాదు. 

కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 

పరమగీతము 8:8 => మాకొక చినన్ చెలెల్లు కలదు దానికి ఇంకను వయసుస్ రాలేదు వివాహకాలము 

వచిచ్నపుప్డు మేము దానివిషయమై యేమి చేయుదుము? 

యెహెజేక్లు 40:2 => దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, 

మిగుల ఉనన్తమైన పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి 

నాకగుపడెను. 
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మీకా 5:7 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను, 

మనుషయ్పర్యతన్ము లేకుండను నరుల యోచన లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను ఆ యా 

జనముల మధయ్ను నుందురు. 

మతత్యి 9:37 => కోత విసాత్రమేగాని పనివారు కొదిద్గా ఉనాన్రు 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:5 => ఇపుప్డు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి, పేతురు అను మారు 

పేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:22 => అపుప్డు తనకు పరిచరయ్చేయు వారిలో తిమోతి ఎరసుత్ అను 

వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  

1 కొరిందీయులకు 14:36 => దేవుని వాకయ్ము మీయొదద్నుండియే బయలువెళె ల్నా? మీయొదద్కు 

మాతర్మే వచెచ్నా? 

గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళి ల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

వచనము 13 

విశార్ంతిదినమున గవిని దాటి నదీతీరమున పార్రథ్న జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, 

కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:29 => కాబటిట్ ననున్ పిలిచినపుప్డు అడడ్మేమియు చెపప్క వచిచ్తిని 

గనుక, ఎందునిమితత్ము ననున్ పిలువనంపితిరో దానినిగూరిచ్ అడుగుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:13 => రాజా, మధాయ్హన్మందు నా చుటుట్ను నాతోకూడ వచిచ్నవారి 

చుటుట్ను ఆకాశమునుండి సూరయ్ తేజసుస్కంటె మికిక్లి పర్కాశమానమైన యొక వెలుగు తోర్వలో 

పర్కాశించుట చూచితిని. 
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కీరత్నలు 119:60 => నీ ఆజఞ్లను అనుసరించుటకు నేను జాగుచేయక తవ్రపడితిని. 

సామెతలు 3:27 => మేలుచేయుట నీచేతనైనపుప్డు దాని పొందదగినవారికి చేయకుండ 

వెనుకతియయ్కుము. 

సామెతలు 3:28 => దర్వయ్ము నీయొదద్ నుండగా రేపు ఇచెచ్దను పోయి రమమ్ని నీ పొరుగువానితో 

అనవదుద్. 

2 కొరిందీయులకు 2:12 => కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుటకు నేను తోర్యకు వచిచ్నపుప్డు, 

పర్భువునందు నాకు మంచి సమయము పార్పిత్ంచియుండగా సహోదరుడైన తీతు నాకు కనబడనందున 

2 కొరిందీయులకు 2:13 => నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి 

మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:22 => అపుప్డు తనకు పరిచరయ్చేయు వారిలో తిమోతి ఎరసుత్ అను 

వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:36 => దేవుని వాకయ్ము మీయొదద్నుండియే బయలువెళె ల్నా? మీయొదద్కు 

మాతర్మే వచెచ్నా? 

గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళి ల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 
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2 తిమోతి 4:11 => లూకా మాతర్మే నాయొదద్ ఉనాన్డు. మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని రముమ్, అతడు 

పరిచారము నిమితత్ము నాకు పర్యోజనకరమైనవాడు. తుకికును ఎఫెసునకు పంపితిని. 

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. 

వచనము 14 

అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ 

తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక పౌలు చెపిప్న మాటలయందు 

లక్షయ్ముంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:8 => అంతటవారు ముసియను దాటిపోయి తోర్యకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:5 => వీరు ముందుగా వెళి ల్ తోర్యలో మాకొరకు కనిపెటుట్కొని 

యుండిరి. 

2 తిమోతి 4:13 => ముఖయ్ముగా చరమ్పు కాగితములను తీసికొని రముమ్. 

వచనము 15 

ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము 

గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:6 => పులియని రొటెట్ల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎకిక్ ఫిలిపీప్ 

విడిచి, అయిదు దినములలో తోర్యకు వచిచ్, అచచ్ట వారియొదద్ ఏడు దినములు గడిపితివిు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

Page  of 2302 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:21 => రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను 

కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => కాబటిట్ మాసిదోనియలోను అకయలోను విశావ్సులందరికిని 

మాదిరియైతిరి; ఎందుకనగా మీయొదద్నుండి పర్భువు వాకయ్ము మాసిదోనియలోను అకయలోను 

మోర్గెను; 

వచనము 16 

మేము పార్రథ్నాసథ్లమునకు వెళుల్చుండగా (పుతోను అను) దయయ్ము పటిట్నదై, సోదె చెపుప్టచేత తన 

యజమానులకు బహు లాభము సంపాదించుచునన్ యొక చినన్ది మాకు ఎదురుగా వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:14 => అపుప్డు వారు పెరేగ్నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనునన్ 

అంతియొకయకు వచిచ్ విశార్ంతిదినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ కూరుచ్ండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:42 => వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళుల్చుండగా ఈ మాటలను 

మరుసటి విశార్ంతిదినమున తమతో చెపప్వలెనని జనులు వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7 => ఆదివారమున మేము రొటెట్ విరుచుటకు కూడినపుప్డు, పౌలు 

మరునాడు వెళల్నైయుండి, వారితో పర్సంగించుచు అరధ్రాతిర్వరకు విసత్రించి మాటలాడుచుండెను. 
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లూకా 13:10 => విశార్ంతిదినమున ఆయన యొక సమాజమందిరములో బోధించుచునన్పుప్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

మతత్యి 5:1 => ఆయన ఆ జనసమూహములను చూచి కొండ యెకిక్ కూరుచ్ండగా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

మతత్యి 5:2 => అపుప్డాయన నోరు తెరచి యీలాగు బోధింపసాగెను 

మతత్యి 13:2 => బహు జనసమూహములు తనయొదద్కు కూడివచిచ్నందున ఆయన దోనెయెకిక్ 

కూరుచ్ండెను. ఆ జనులందరు దరిని నిలిచియుండగా 

లూకా 4:20 => ఆయన గర్ంథము చుటిట్ పరిచారకునికిచిచ్ కూరుచ్ండెను.  

లూకా 4:21 => సమాజ మందిరములో నునన్వారందరు ఆయనను తేరిచూడగా, ఆయన నేడు మీ 

వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినదని వారితో చెపప్సాగెను. 

యోహాను 8:2 => తెలల్వారగానే యేసు తిరిగి దేవాలయములోనికి రాగా పర్జలందరు 

ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి గనుక ఆయన కూరుచ్ండి వారికి బోధించుచుండెను. 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళి ల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

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. 
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ఎజార్ 8:15 => వీరిని నేను అహవా వైపునకు పారు నదియొదద్కు సమకూరిచ్తిని. అచచ్ట మేము 

మూడు దినములు గుడారములలో ఉంటిమి. అంతలో నేను జనులను యాజకులను తనికీ చూడగా 

లేవీయుడొకడును నాకు కనబడలేదు. 

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 17:1 => వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్నియ పటట్ణములమీదుగా వెళి ల్ 

థెసస్లొనీకకు వచిచ్రి. అకక్డ యూదుల సమాజమందిరమొకటి యుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

వచనము 17 

ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు 

రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:40 => వారు చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి వచిచ్ లూదియ యింటికి 

వెళి ల్రి; అకక్డి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీ ద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 
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పర్కటన 2:19 => నీ కిర్యలను, నీ పేర్మను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ సహనమును 

నేనెరుగుదును; నీ మొదటి కిర్యల కనన్ నీ కడపటి కిర్యలు మరి యెకుక్వైనవని యెరుగుదును. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 2:24 => అయితే తుయతైరలో కడమవారైన మీతో, అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక 

సాతాను యొకక్ గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెపుప్కొనువారందరితో నేను చెపుప్చునన్దేమనగా 

మీపైని మరి ఏ భారమును పెటట్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27 => అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై 

ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:7 => అకక్డనుండి వెళి ల్, దేవునియందు భకిత్గల తీతియు యూసుత్ అను 

ఒకని యింటికి వచెచ్ను. అతని యిలుల్ సమాజమందిరమును ఆనుకొనియుండెను. 

యోహాను 12:20 => ఆ పండుగలో ఆరాధింప వచిచ్నవారిలో కొందరు గీర్సుదేశసుథ్లు ఉండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

పరమగీతము 5:4 => తలుపుసందులో నా పిర్యుడు చెయియ్యుంచగా నా అంతరంగము 

అతనియెడల జాలిగొనెను. 

యెషయా 50:5 => పర్భువగు యెహోవా నా చెవికి విను బుదిధ్ పుటిట్ంపగా నేను ఆయనమీద 

తిరుగుబాటు చేయలేదు వినకుండ నేను తొలగిపోలేదు.  

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

యోహాను 6:44 => అందుకు యేసు మీలో మీరు సణుగుకొనకుడి; 

యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

రోమీయులకు 9:16 => కాగా పొందగోరువానివలననైనను, పర్యాసపడువానివలననైనను కాదు 

గాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును. 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

1 కొరిందీయులకు 3:7 => కాబటిట్ వృదిధ్ కలుగజేయు దేవునిలోనే గాని, నాటువానిలోనైనను నీళుల్ 

పోయువానిలోనైనను ఏమియులేదు. 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 3:15 => నేటి వరకును మోషే గర్ంథము వారు చదువునపుప్డెలల్ ముసుకు వారి 

హృదయములమీద నునన్ది గాని 
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2 కొరిందీయులకు 3:16 => వారి హృదయము పర్భువు వైపునకు ఎపుప్డు తిరుగునో అపుప్డు 

ముసుకు తీసివేయబడును. 

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. 

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,  

ఫిలిపీప్యులకు 2:13 => ఎందుకనగా మీరు ఇచఛ్యించుటకును కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసికొనుటకును, 

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

యాకోబు 1:16 => నా పిర్య సహోదరులారా, మోసపోకుడి. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 
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పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:20 => ఇదిగో నేను తలుపునొదద్ నిలుచుండి తటుట్చునాన్ను. ఎవడైనను నా సవ్రము విని 

తలుపుతీసినయెడల, నేను అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము 

చేయుదుము. 

నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షుఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

యోబు 36:10 => ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజఞ్ 

ఇచుచ్ను. 

సామెతలు 11:16 => నెనరుగల సతరీ ఘనతనొందును. బలిషుఠ్లు ఐశవ్రయ్ము చేపటుట్దురు. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

లూకా 19:48 => పర్జలందరు ఆయన వాకయ్మును వినుటకు ఆయనను హతుత్కొనియుండిరి గనుక 

ఏమి చేయవలెనో వారికి తోచలేదు. 

లూకా 22:12 => అతడు సామగిర్గల యొక గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

సిదధ్పరచుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 24:29 => వారు సాయంకాలము కావచిచ్నది, పొర్దుద్గుర్ంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని 

చెపిప్, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితోకూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళె ల్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8 => ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన 

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

1 కొరిందీయులకు 2:5 => నేను మాటలాడినను సువారత్ పర్కటించినను, జాఞ్నయుకత్మైన తియయ్ని 

మాటలను వినియోగింపక, పరిశుదాధ్తమ్యు దేవుని శకిత్యు కనుపరచు దృషాట్ంతములనే 

వినియోగించితిని. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱిఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:6 => నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినపుప్డెలల్ను నా దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కెల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 
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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 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

వచనము 18 

ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు 

ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే 

అది ఆమెను వదలిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:33 => రాతిర్ ఆ గడియలోనే అతడు వారిని తీసికొనివచిచ్, వారి 

గాయములు కడిగెను; వెంటనే అతడును అతని ఇంటివారందరును బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:38 => అంతట ఫిలిపుప్ అతనికి బాపిత్సమ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8 => ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన 

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 1:13 => కీర్సుత్ విభజింపబడియునాన్డా? పౌలు మీకొరకు సిలువ వేయబడెనా? 

పౌలు నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరా? 

1 కొరిందీయులకు 1:14 => నా నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరని యెవరైనను 

చెపప్కుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:15 => కిర్సుప్నకును గాయియుకును తపప్ మరియెవరికిని నేను 

బాపిత్సమ్మియయ్లేదు; అందుకై దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:16 => సెత్ఫను ఇంటివారికిని బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని; వీరికి తపప్ మరి ఎవరికైనను 

బాపిత్సమ్మిచిచ్తినేమో నేనెరుగను. 

ఎఫెసీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు ఎఫెసులోనునన్ 

పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

ఫిలిపీప్యులకు 1:7 => నా బంధకములయందును, నేను సువారత్పక్షమున వాదించుటయందును, 

దానిని సిథ్రపరచుటయందును, మీరందరు ఈ కృపలో నాతో కూడ పాలివారై యునాన్రు గనుక నేను 

మిముమ్ను నా హృదయములో ఉంచుకొని యునాన్ను. ఇందుచేత మిముమ్నందరినిగూరిచ్ యీలాగు 

భావించుట నాకు ధరమ్మే. 

ఫిలేమోనుకు 1:17 => కాబటిట్ నీవు ననున్ నీతో పాలివానిగా ఎంచినయెడల ననున్ చేరుచ్కొనన్టుట్ 

అతనిని చేరుచ్కొనుము. 

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. 

3 యోహాను 1:5 => పిర్యుడా, వారు పరదేశులైనను సహోదరులుగా ఉనన్వారికి నీవు చేసినదెలల్ 

విశావ్సికి తగినటుట్గా చేయుచునాన్వు. 

ఆదికాండము 18:4 => నేను కొంచెము నీళుల్ తెపిప్ంచెదను; దయచేసి కాళుల్ కడుగుకొని ఈ 

చెటుట్కిర్ంద అలసట తీరుచ్కొనుడి. 
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ఆదికాండము 18:5 => కొంచెము ఆహారము తెచెచ్దను; మీ పార్ణములను బలపరచుకొనుడి; 

తరువాత మీరు వెళల్వచుచ్ను; ఇందు నిమితత్ము గదా మీ దాసునియొదద్కు వచిచ్తిరనెను. వారు నీవు 

చెపిప్నటుల్ చేయుమనగా 

నాయ్యాధిపతులు 19:19 => అయితే మా గాడిదలకు గడిడ్ మొదలైన మేతయు నాకును నా 

పనికతెత్కును నీ దాసులతోకూడ నునన్ నా నౌకరులకును ఆహారమును దార్కాష్రసమును ఉనన్వి, 

ఏదియు తకుక్వలేదని అతనితో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 19:20 => ఆ ముసలివాడు నీకు కేష్మమగును గాక, నీకేవైన తకుక్వైనయెడల 

వాటిభారము నామీద ఉంచుము. 

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

లూకా 9:4 => మీరు ఏ యింట పర్వేశింతురో ఆ యింటనే బసచేసి అకక్డనుండి బయలుదేరుడి. 

లూకా 9:5 => మిముమ్ను ఎవరు చేరుచ్కొనరో ఆ పటట్ణములోనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద 

సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 10:5 => తోర్వలో ఎవనినైనను కుశలపర్శన్లడుగవదుద్; మీరు ఏ యింటనైనను 

పర్వేశించునపుప్డు ఈ యింటికి సమాధానమగు గాక అని మొదట చెపుప్డి. 

లూకా 10:6 => సమాధానపాతుర్డు అకక్డ నుండినయెడల మీ సమాధానము అతనిమీద నిలుచును; 

లేనియెడల అది మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

లూకా 10:7 => వారు మీకిచుచ్ పదారథ్ములను తినుచు తార్గుచు ఆ యింటిలోనే యుండుడి, 

పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు. ఇంటింటికి తిరుగవదుద్. 

రోమీయులకు 16:23 => నాకును యావతస్ంఘమునకును ఆతిథయ్మిచుచ్ గాయియు మీకు 

వందనములు చెపుప్చునాన్డు. ఈ పటట్ణపు ఖజానాదారుడగు ఎరసుత్ను సహోదరుడగు కవ్రుత్ను మీకు 

వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 
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హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 

ఆదికాండము 33:11 => నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  

నాయ్యాధిపతులు 19:21 => మెటుట్కు వీధిలో రాతిర్ గడపకూడదని చెపిప్, తన యింట అతని 

చేరుచ్కొని వారి గాడిదలకొరకు మేత సిదధ్పరచెను. అపుప్డు వారు కాళుల్ కడుగుకొని అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. 

1 సమూయేలు 28:23 => అతడు ఒపప్క భోజనము చేయననెను; అయితే అతని సేవకులు ఆ సతరీతో 

ఏకమై యతని బలవంతము చేయగా అతడు వారు చెపిప్నమాట ఆలకించి నేలనుండి లేచి 

మంచముమీద కూరుచ్ండెను. 

2 రాజులు 4:8 => ఒక దినమందు ఎలీషా షూనేము పటట్ణమునకు పోగా అచచ్ట ఘనురాలైన 

యొక సతరీ భోజనమునకు రమమ్ని అతని బలవంతముచేసెను గనుక అతడు ఆ మారగ్మున వచిచ్నపుప్డెలల్ 

ఆమె యింట భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

Page  of 2314 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

లూకా 24:29 => వారు సాయంకాలము కావచిచ్నది, పొర్దుద్గుర్ంకినది, మాతోకూడ ఉండుమని 

చెపిప్, ఆయనను బలవంతముచేసిరి గనుక ఆయన వారితోకూడ ఉండుటకు లోపలికి వెళె ల్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షుఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

ఆదికాండము 18:6 => అబార్హాము గుడారములోనునన్ శారాయొదద్కు తవ్రగా వెళి ల్ నీవు తవ్రపడి 

మూడు మానికల మెతత్నిపిండి తెచిచ్ పిసికి రొటెట్లు చేయుమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:2 => నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

2 సమూయేలు 13:25 => రాజు నా కుమారుడా, మముమ్ను పిలువవదుద్; మేము నీకు అధిక 

భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెపిప్నను అబా ష్లోము రాజును బలవంతము చేసెను. 

సామెతలు 7:21 => అది తన అధికమైన లాలన మాటలచేత వానిని లోపరచుకొనెను తాను పలికిన 

యిచచ్కపు మాటలచేత వాని నీడుచ్కొని పోయెను. 

సామెతలు 11:16 => నెనరుగల సతరీ ఘనతనొందును. బలిషుఠ్లు ఐశవ్రయ్ము చేపటుట్దురు. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

మతత్యి 10:11 => మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైనను గార్మములోనైనను పర్వేశించునపుప్డు, 

అందులో ఎవడు యోగుయ్డో విచారణచేసి, అకక్డనుండి వెళుల్వరకు అతని యింటనే బసచేయుడి. 
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మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 6:10 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీరెకక్డ ఒక యింట పర్వేశించెదరో 

అకక్డనుండి మీరు బయలుదేరువరకు ఆ యింటనే బసచేయుడి. 

లూకా 10:7 => వారు మీకిచుచ్ పదారథ్ములను తినుచు తార్గుచు ఆ యింటిలోనే యుండుడి, 

పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు. ఇంటింటికి తిరుగవదుద్. 

లూకా 10:38 => అంతట వారు పర్యాణమైపోవుచుండగా, ఆయన యొక గార్మములో 

పర్వేశించెను. మారత్ అను ఒక సతరీ ఆయనను తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

లూకా 19:6 => అతడు తవ్రగా దిగి సంతోషముతో ఆయనను చేరుచ్కొనెను. 

లూకా 22:12 => అతడు సామగిర్గల యొక గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

సిదధ్పరచుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 4:40 => ఆ సమరయులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, తమయొదద్ ఉండుమని ఆయనను 

వేడుకొనిరి గనుక ఆయన అకక్డ రెండు దినములుండెను. 

యోహాను 4:53 => నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని యేసు తనతో చెపిప్న గంట అదే అని తండిర్ 

తెలిసికొనెను గనుక అతడును అతని యింటివారందరును నమిమ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:48 => యేసుకీర్సుత్ నామమందు వారు బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని 

ఆజాఞ్పించెను. తరువాత కొనిన్ దినములు తమయొదద్ ఉండుమని వారతని వేడుకొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

1 కొరిందీయులకు 1:16 => సెత్ఫను ఇంటివారికిని బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని; వీరికి తపప్ మరి ఎవరికైనను 

బాపిత్సమ్మిచిచ్తినేమో నేనెరుగను. 

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:5 => గనుక మీ అందరి నిమితత్ము నేను చేయు పర్తి పార్రథ్నలో ఎలల్పుప్డును 

సంతోషముతో పార్రథ్న చేయుచు,  

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 19 

ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు 

చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:13 => విశార్ంతిదినమున గవిని దాటి నదీతీరమున పార్రథ్న 

జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18 => ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు 

వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని 

ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:11 => అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని 

విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జు ఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 7:12 => వారిలో పర్తివాడును తన కఱఱ్ను పడవేసినపుప్డు అది సరప్మాయెనుగాని 

అహరోను కఱఱ్ వారి కఱఱ్లను మింగివేయగా 

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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3 => అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని 

సంభవించినను ఆ పర్వకత్ మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ 

దేవుడైన యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో 

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమున నీవు పర్వేశించిన 

తరువాత ఆ జనముల హేయకృతయ్ములను నీవు చేయ నేరుచ్కొనకూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10 => తన కుమారునైనను తన కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము 

దాటించువానినైనను, శకునము చెపుప్ సోదెగానినైనను, మేఘ శకునములనుగాని సరప్ 

శకునములనుగాని చెపుప్వానినైనను, చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను, ఇందర్జాలకునినైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:11 => కరణ్పిశాచి నడుగువానినైనను, దయయ్ములయొదద్ విచారణ 

చేయువానినైనను మీ మధయ్ ఉండనియయ్కూడదు. 

1 సమూయేలు 28:7 => అపుప్డు సౌలు నా కొరకు మీరు కరణ్ పిశాచము గల యొక సతరీని 

కనుగొనుడి; నేను పోయి దానిచేత విచారణ చేతునని తన సేవకులకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు చితత్ము, 

ఏనోద్రులో కరణ్పిశాచము గల యొకతె యునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => ఈ పర్కారము యెహోవా ఆజఞ్ గైకొనక ఆయన దృషిట్ యెదుట 

దోర్హము చేసినందుకును , యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక క రణ్పిశాచములయొదద్ 

విచారణచేయుదానిని వెదకినందుకును సౌలు హతమాయెను. 

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? 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 
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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. 

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, 

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;  

నిరగ్మకాండము 22:18 => శకునము చెపుప్దానిని బర్దుకనియయ్కూడదు. 

లేవీయకాండము 19:31 => కరణ్పిశాచి గలవారిదగగ్రకు పోకూడదు, సోదెగాండర్ను వెదకి వారివలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

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. 

1 సమూయేలు 18:10 => మరునాడు దేవుని యొదద్నుండి దురాతమ్ సౌలుమీదికి బలముగా 

వచిచ్నందున అతడు ఇంటిలో పర్వచించుచుండగా1 దావీదు మునుపటిలాగున వీణ చేతపటుట్కొని 

వాయించెను. 

1 సమూయేలు 28:3 => సమూయేలు మృతిబొందగా ఇశార్యేలీయులు అతని గురించి విలాపము 

చేసి రామా అను అతని పటట్ణములో అతని పాతిపెటిట్యుండిరి. మరియు సౌలు కరణ్పిశాచము 

గలవారిని చిలల్ంగివారిని దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ యుండెను. 
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1 రాజులు 18:29 => ఈ పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు 

సమయమువరకు వారు పర్కటనము చేయుచు వచిచ్రి గాని, మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను 

లక్షయ్ముచేసినవాడైనను లేకపోయెను. 

2 రాజులు 17:17 => మరియు తమ కుమారులను కుమారెత్లను అగిన్గుండమును దాటించి 

శకునమును చిలల్ంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుటకై తముమ్ను 

తాము అముమ్కొని, ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

2 రాజులు 21:6 => అతడు తన కుమారుని అగిన్గుండము దాటించి, జోయ్తిషమును శకునములను 

వాడుకచేసి, యకిష్ణిగాండర్తోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేసెను. ఈ పర్కారము అతడు 

యెహోవా దృషిట్కి బహుగా చెడుతనము జరిగించుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను 

2 రాజులు 23:24 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారిని సోదెచెపుప్వారిని గృహ దేవతలను 

విగర్హములను, యూదా దేశమందును యెరూషలేమునందును కనబడిన విగర్హములనిన్టిని 

యోషీయా తీసివేసి, యెహోవా మందిరమందు యాజకుడైన హిలీక్యాకు దొరికిన గర్ంథమందు 

వార్సియునన్ ధరమ్శాసత్ర విధులను సిథ్రపరచుటకై పర్యతన్ము చేసెను. 

యెహెజేక్లు 21:21 => బాటలు చీలుచోట రెండు మారగ్ములు చీలు సథ్లమున శకునము 

తెలిసికొనుటకు బబులోను రాజు నిలుచుచునాన్డు; అతడు బాణములను ఇటు అటు ఆడించుచు, 

విగర్హములచేత విచారణ చేయుచు, కారయ్మునుబటిట్ శకునము చూచుచునాన్డు.  

దానియేలు 5:11 => నీ రాజయ్ములో ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. అతడు పరిశుదధ్దేవతల ఆతమ్ గలవాడు; 

నీ తండిర్కాలములో అతడు దైవజాఞ్నమువంటి జాఞ్నమును బుదిధ్యు తెలివియు గలవాడై యుండుట నీ 

తండిర్ కనుగొనెను గనుక నీ తండిర్యైన రాజగు నెబుకదెన్జరు శకునగాండర్కును గారడీవిదయ్ 

గలవారికిని కలీద్యులకును జోయ్తిషుయ్లకును పై యధిపతిగా అతని నియమించెను.  

మారుక్ 1:34 => ఆయన నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడిన అనేకులను సవ్సథ్పరచి, అనేకమైన 

దయయ్ములను వెళల్గొటెట్ను. అవి తనున్ ఎరిగియుండినందున ఆయన ఆ దయయ్ములను 

మాటలాడనియయ్లేదు. 
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లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

వచనము 20 

అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

మతత్యి 8:29 => వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మముమ్ను 

బాధించుటకు ఇకక్డికి వచిచ్తివా? అని కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 1:24 => వాడు నజరేయుడవగు యేసూ, మాతో నీకేమి, మముమ్ నశింపజేయుటకు 

వచిచ్తివా? నీవెవడవో నాకు తెలియును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవు అని కేకలువేసెను. 

లూకా 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముమ్ నశింపజేయ వచిచ్తివా? 

నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవని బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. 

లూకా 4:41 => ఇంతేకాక దయయ్ ములునీవు దేవుని కుమారుడవని కేకలు వేసి అనేకులను 

వదలిపోయెను; ఆయన కీర్సుత్ అని వాటికి తెలిసియుండెను గనుక ఆయన వాటిని గదిద్ంచి వాటిని 

మాటాడనీయలేదు. 
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దానియేలు 3:26 => అంతట నెబుకదెన్జరు వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము వాకిలి దగగ్రకు 

వచిచ్ షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారలారా, మహోనన్తుడగు దేవుని సేవకులారా, 

బయటికివచిచ్ నాయొదద్కు రండని పిలువగా, షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో ఆ అగిన్లోనుండి బయటికి 

వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

1 పేతురు 2:16 => సవ్తంతుర్లైయుండియు దుషట్తవ్మును కపిప్పెటుట్టకు మీ సావ్తంతర్య్మును 

వినియోగపరచక, దేవునికి దాసులమని లోబడియుండుడి. 

ఆదికాండము 14:18 => మరియు షాలేము రాజైన మెలీక్సెదెకు రొటెట్ను దార్కాష్రసమును 

తీసికొనివచెచ్ను. అతడు సరోవ్నన్తుడగు దేవునికి యాజకుడు. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 
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ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 14:21 => సొదొమ రాజు మనుషుయ్లను నాకిచిచ్ ఆసిత్ని నీవే తీసికొనుమని 

అబార్ముతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

కీరత్నలు 57:2 => మహోనన్తుడైన దేవునికి నా కారయ్ము సఫలముచేయు దేవునికి నేను 

మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 78:35 => దేవుడు తమకు ఆశర్యదురగ్మనియు మహోనన్తుడైన దేవుడు తమకు 

విమోచకుడనియు వారు జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 

దానియేలు 4:2 => మహోనన్తుడగు దేవుడు నాయెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను 

మీకు తెలియజేయుటకు నాకు మనసుస్ కలిగెను. 

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 
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లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

నేనేమి చేయవలెననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

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? 

లూకా 1:77 => మరియు ఓ శిశువా, నీవు సరోవ్నన్తుని పర్వకత్వనబడుదువు మన దేవుని మహా 

వాతస్లయ్మును బటిట్ వారి పాపములను క్షమించుట వలన  

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 
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లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

హెబీర్యులకు 10:19 => సహోదరులారా, యేసు మనకొరకు పర్తిషిఠ్ంచిన మారగ్మున, అనగా 

నూతనమైనదియు, జీవముగలదియు, ఆయన శరీరము అను తెరదావ్రా యేరప్రచబడినదియునైన 

మారగ్మున,  

హెబీర్యులకు 10:20 => ఆయన రకత్మువలన పరిశుదధ్సథ్లమునందు పర్వేశించుటకు మనకు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ది గనుకను, 

హెబీర్యులకు 10:21 => దేవుని యింటిపైన మనకు గొపప్ యాజకుడునాన్డు గనుకను, 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

1 రాజులు 18:29 => ఈ పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు 

సమయమువరకు వారు పర్కటనము చేయుచు వచిచ్రి గాని, మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను 

లక్షయ్ముచేసినవాడైనను లేకపోయెను. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 
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మారుక్ 1:25 => అందుకు యేసు ఊరకుండుము వానిని విడిచిపొమమ్ని దానిని గదిద్ంపగా  

మారుక్ 3:11 => అపవితార్తమ్లు పటిట్నవారు ఆయనను చూడగానే ఆయన యెదుట సాగిలపడి నీవు 

దేవుని కుమారుడవని చెపుప్చు కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 5:6 => వాడు దూరమునుండి యేసును చూచి, పరుగెతిత్కొనివచిచ్, ఆయనకు 

నమసాక్రముచేసి 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  

లూకా 4:35 => అందుకు యేసు ఊరకుండుము, ఇతనిని వదలి పొమమ్ని దానిని గదిద్ంపగా, 

దయయ్ము వానిని వారి మధయ్ను పడదోర్సి వానికి ఏ హానియు చేయక వదలిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:25 => అతడు పర్భువు మారగ్ము విషయమై ఉపదేశము పొంది తన 

ఆతమ్యందు తీవర్పడి, యోహాను బాపిత్సమ్ము మాతర్మే తెలిసికొనినవాడైనను, యేసును గూరిచ్న 

సంగతులు వివరముగా చెపిప్ బోధించుచు సమాజమందిరములో ధైరయ్ముగా మాటలాడనారంభించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

హెబీర్యులకు 7:1 => రాజులను సంహారము చేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబార్హామును 

యాకోబు 2:19 => దేవుడొకక్డే అని నీవు నముమ్చునాన్వు. ఆలాగు నముమ్ట మంచిదే; 

దయయ్ములును నమిమ్ వణకుచునన్వి. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

వచనము 21 

రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, 

మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:13 => పటట్ణమునకు ఎదురుగా ఉనన్ దుయ్పతి యొకక్ పూజారి యెడల్ను 

పూదండలను దావ్రముల యొదద్కు తీసికొనివచిచ్ సమూహముతో కలిసి, బలి అరిప్ంపవలెనని 

యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:14 => అపొసత్లులైన బరన్బాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ 

వసత్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

మారుక్ 1:25 => అందుకు యేసు ఊరకుండుము వానిని విడిచిపొమమ్ని దానిని గదిద్ంపగా  

మారుక్ 1:26 => ఆ అపవితార్తమ్ వానిని విలవిలలాడించి పెదద్ కేకవేసి వాని విడిచిపోయెను. 
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మారుక్ 1:34 => ఆయన నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడిన అనేకులను సవ్సథ్పరచి, అనేకమైన 

దయయ్ములను వెళల్గొటెట్ను. అవి తనున్ ఎరిగియుండినందున ఆయన ఆ దయయ్ములను 

మాటలాడనియయ్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34 => పేతురు ఐనెయా, యేసుకీర్సుత్ నినున్ సవ్సథ్పరచుచునాన్డు, నీవు 

లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:12 => అతని శరీరమునకు తగిలిన చేతిగుడడ్లైనను నడికటల్యినను 

రోగులయొదద్కు తెచిచ్నపుప్డు రోగములు వారిని విడిచెను, దయయ్ములు కూడ వదలిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:14 => యూదుడైన సెక్వయను ఒక పర్ధానయాజకుని కుమారులు 

ఏడుగురు ఆలాగు చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:16 => ఆ దయయ్ముపటిట్నవాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇదద్రిని 

లొంగదీసి గెలిచెను; అందుచేత వారు దిగంబరులై గాయము తగిలి ఆ యింటనుండి పారిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

మారుక్ 9:25 => జనులు గుంపుకూడి తనయొదద్కు పరుగెతిత్కొని వచుచ్ట యేసు చూచి మూగవైన 

చెవిటిదయయ్మా, వానిని వదిలిపొముమ్, ఇక వానిలో పర్వేశింపవదద్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్నని చెపిప్ 

ఆ అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచెను. 
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మారుక్ 9:26 => అపుప్డు అది కేకవేసి, వానినెంతో విలవిల లాడించి వదలిపోయెను. అంతట వాడు 

చచిచ్నవానివలె ఉండెను గనుక అనేకులు వాడు చనిపోయెననిరి. 

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

లూకా 9:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది (శిషుయ్లను) పిలిచి, సమసత్మైన దయయ్ములమీద శకిత్ని 

అధికారమును, రోగములు సవ్సథ్పరచు వరమును వారికనుగర్హించి 

లూకా 10:17 => ఆ డెబబ్దిమంది శిషుయ్లు సంతోషముతో తిరిగివచిచ్ పర్భువా, దయయ్ములు కూడ 

నీ నామమువలన మాకు లోబడుచునన్వని చెపప్గా 

లూకా 10:18 => ఆయన సాతాను మెరుపువలె ఆకాశమునుండి పడుట చూచితిని. 

లూకా 10:19 => ఇదిగో పాములను తేళల్ను తొర్కుక్టకును శతుర్వు బలమంతటిమీదను మీకు 

అధికారము అనుగర్హించియునాన్ను; ఏదియు మీకెంతమాతర్మును హానిచేయదు. 

కొలొసస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముమ్ను జీవింపచేసెను; ఆయన పర్ధానులను 

అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోతస్వముతో వారిని పటిట్ తెచిచ్ బాహాటముగా 

వేడుకకు కనుపరచెను. 

మతత్యి 9:22 => యేసు వెనుకకు తిరిగి ఆమెను చూచి కుమారీ, ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ 

విశావ్సము నినున్ బాగుపరచెనని చెపప్గా ఆ గడియనుండి ఆ సతరీ బాగుపడెను. 

మతత్యి 17:18 => అంతట యేసు ఆ దయయ్మును గదిద్ంపగా అది వానిని వదలిపోయెను; ఆ 

గడియనుండి ఆ చినన్వాడు సవ్సథ్తనొందెను. 

మారుక్ 3:12 => తనున్ పర్సిదిధ్ చేయవదద్ని ఆయన వారికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 5:8 => ఎందుకనగా ఆయన అపవితార్తామ్, యీ మనుషుయ్ని విడిచిపొమమ్ని వానితో 

చెపెప్ను. 

లూకా 4:35 => అందుకు యేసు ఊరకుండుము, ఇతనిని వదలి పొమమ్ని దానిని గదిద్ంపగా, 

దయయ్ము వానిని వారి మధయ్ను పడదోర్సి వానికి ఏ హానియు చేయక వదలిపోయెను. 
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లూకా 4:41 => ఇంతేకాక దయయ్ ములునీవు దేవుని కుమారుడవని కేకలు వేసి అనేకులను 

వదలిపోయెను; ఆయన కీర్సుత్ అని వాటికి తెలిసియుండెను గనుక ఆయన వాటిని గదిద్ంచి వాటిని 

మాటాడనీయలేదు. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

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 19:11 => మరియు దేవుడు పౌలుచేత విశేషమైన అదుభ్తములను 

చేయించెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  
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1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

వచనము 22 

అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి 

వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:25 => అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ 

అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:5 => మరియు అనయ్జనులును యూదులును తమ అధికారులతో కలిసి 

వారిమీద పడి వారిని అవమానపరచి రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని యుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:26 => మన పిర్యులతోకూడ మీయొదద్కు పంపుట యుకత్మని 

మాకందరికి ఏకాభిపార్యము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:13 => వీడు ధరమ్ శాసత్రమునకు వయ్తిరికత్ముగా దేవుని ఆరాధించుటకు 

జనులను పేర్రేపించుచునాన్డని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 
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2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

దానియేలు 6:12 => రాజు సముఖమునకు వచిచ్ శాసన విషయమునుబటిట్ రాజా, ముపప్ది దినముల 

వరకు నీకు తపప్ మరి ఏ దేవునికైనను మానవునికైనను ఎవడును పార్రథ్న చేయకూడదు; ఎవడైన 

చేసినయెడల వాడు సింహముల గుహలో పడదోర్యబడునని నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్లేదా? అని మనవి 

చేయగా రాజు మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి పర్కారము ఆ సంగతి సిథ్రము; 

ఎవరును దాని రదుద్పరచజాలరనెను. 

జెఫనాయ్ 1:9 => మరియు ఇండల్ గడపలు దాటివచిచ్ యజమానుని యింటిని మోసముతోను 

బలాతాక్రముతోను నింపువారిని ఆ దినమందు నేను శికిష్ంతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:3 => వారిని బలాతాక్రముగా పటుట్కొని, సాయంకాలమైనందున 

మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

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 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:25 => అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ 

అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

ఫిలిపీప్యులకు 1:30 => కీర్సుత్నందు విశావ్సముంచుట మాతర్మే గాక ఆయన పక్షమున శర్మ 

పడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగర్హింపబడెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

పర్కటన 18:15 => ఆ పటట్ణముచేత ధనవంతులైన యీ సరకుల వరత్కులు ఏడుచ్చు దుఃఖపడుచు  

వచనము 23 

వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా కనిపెటట్వలెనని చెరసాల 

నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:2 => యూదులందరు రోమా విడిచి వెళి ల్పోవలెనని కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ 

ఆజాఞ్పించినందున, వారు ఇటలీనుండి కొర్తత్గా వచిచ్నవారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 
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ఎజార్ 4:12 => తమ సనిన్ధినుండి మాయొదద్కు వచిచ్న యూదులు యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

తిరుగుబాటుచేసిన ఆ చెడుపటట్ణమును కటుట్చునాన్రు. వారు దాని పార్కారములను నిలిపి దాని 

పునాదులను మరమమ్తు చేయుచునాన్రు. 

ఎజార్ 4:13 => కావున రాజవైన తమకు తెలియవలసినదేమనగా, ఈ పటట్ణమును కటిట్ దాని 

పార్కారములను నిలువబెటిట్నయెడల వారు శిసుత్గాని సుంకముగాని పనున్గాని యియయ్క యుందురు, 

అపుప్డు రాజునకు రావలసిన పైకము నషట్మగును. 

ఎజార్ 4:14 => మేము రాజు యొకక్ ఉపుప్ తినన్వారము గనుక రాజునకు నషట్ము రాకుండ మేము 

చూడవలెనని ఈ యుతత్రమును పంపి రాజవైన తమకు ఈ సంగతి తెలియజేసితివిు. 

ఎజార్ 4:15 => మరియు తమ పూరివ్కులు వార్యించిన రాజయ్పు దసాత్వేజులను చూచినయెడల, ఈ 

పటట్ణపువారు తిరుగుబాటు చేయువారుగాను, రాజులకును దేశములకును హాని చేయువారుగాను, 

కలహకారులుగాను కనబడుదురనియు, అందువలననే యీ పటట్ణము నాశనము పొందెననియు 

రాజయ్పు దసాత్వేజులవలననే తమకు తెలియవచుచ్ను. 

ఎసేత్రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 

విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

ఎసేత్రు 3:9 => రాజునకు సమమ్తియైతే వారు హతము చేయబడునటుల్ను, నేను ఆ పనిచేయువారికి 

ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని రాజుయొకక్ ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి అపప్గించునటుల్ను, చటట్ము 

పుటిట్ంచుమనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:8 => ఈ మాటలు వినుచునన్ జనసమూహమును పటట్ణపు 

అధికారులను కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

1 రాజులు 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

యోహాను 15:18 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల మీకంటె ముందుగా ననున్ దేవ్షించెనని 

మీరెరుగుదురు. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 
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నిరగ్మకాండము 5:4 => అందుకు ఐగుపుత్ రాజు మోషే అహరోనూ, ఈ జనులు తమ పనులను 

చేయకుండ మీరేల ఆపుచునాన్రు? మీ బరువులు మోయుటకు పొండనెను. 

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

దానియేలు 3:8 => ఆ సమయమందు కలీద్యులలో కొందరు ముఖుయ్లు వచిచ్ యూదులపైని 

కొండెములు చెపిప్ 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 
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2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

వచనము 24 

అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:3 => యూదులు నామీద మోపిన నేరములనిన్టినిగూరిచ్ నేడు 

తమరియెదుట సమాధానము చెపుప్కొనబోవుచునన్ందుకు నేను ధనుయ్డనని యనుకొనుచునాన్ను; 

తాలిమ్తో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 10:3 => జనముల ఆచారములు వయ్రథ్ములు, అడవిలో నొకడు చెటుట్ నరకునటుల్ అది 

నరకబడును, అది పనివాడు గొడడ్లితో చేసినపని. 

నిరగ్మకాండము 5:4 => అందుకు ఐగుపుత్ రాజు మోషే అహరోనూ, ఈ జనులు తమ పనులను 

చేయకుండ మీరేల ఆపుచునాన్రు? మీ బరువులు మోయుటకు పొండనెను. 

ఎసేత్రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 

విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:12 => మాసిదోనియ దేశములో ఆ పార్ంతమునకు అది 

ముఖయ్పటట్ణమును రోమీయుల పర్వాససాథ్నమునై యునన్ది. మేము కొనిన్దినములు ఆ పటట్ణములో 

ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

వచనము 25 

అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు 

వినుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:31 => మరియు ఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి 

సేన్హితులైయుండి అతని యొదద్కు వరత్మానము పంపి నీవు నాటకశాలలోనికి వెళల్వదద్ని అతని 

వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:32 => ఆ సభ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీలాగున, 

కొందరాలాగున కేకలువేసిరి; తామెందు నిమితత్ము కూడుకొనిరో చాలమందికి తెలియలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:36 => ఈ సంగతులు నిరాకేష్పమైనవి గనుక మీరు శాంతము కలిగి 

ఏదియు ఆతురపడి చేయకుండుట అవశయ్కము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:37 => మీరు ఈ మనుషుయ్లను తీసికొనివచిచ్తిరి. వీరు గుడి 

దోచినవారు కారు, మన దేవతను దూషింపను లేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:38 => దేమేతిర్కిని అతనితోకూడనునన్ కమసాలులకును ఎవని 

మీదనైనను వయ్వహారమేదైన ఉనన్యెడల నాయ్యసభలు జరుగుచునన్వి, అధిపతులు ఉనాన్రు గనుక 

వారు ఒకరితో ఒకరు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:39 => అయితే మీరు ఇతర సంగతులనుగూరిచ్ యేమైనను విచారణ 

చేయవలెనని యుంటే అది కర్మమైన సభలో పరిషాక్రమగును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:40 => మనము ఈ గలిబిలినిగూరిచ్ చెపప్దగిన కారణమేమియు 

లేనందున, నేడు జరిగిన అలల్రినిగూరిచ్ మనలను విచారణలోనికి తెతుత్రేమో అని భయమవుచునన్ది. 

ఇటుల్ గుంపు కూడినందుకు తగిన కారణము చెపప్జాలమని వారితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:41 => అతడీలాగు చెపిప్ సభను ముగించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:23 => వారు కేకలువేయుచు తమపై బటట్లు విదులుచ్కొని 

ఆకాశముతటుట్ దుమెమ్తిత్ పోయుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:26 => శతాధిపతి ఆ మాట విని సహసార్ధిపతి యొదద్కు వచిచ్ నీవేమి 

చేయబోవుచునాన్వు? ఈ మనుషుయ్డు రోమీయుడు సుమీ అనెను. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 27:26 => అపుప్డతడు వారు కోరినటుట్ బరబబ్ను వారికి విడుదల చేసి, యేసును 

కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:24 => యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు 

తింటిని; 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:2 => ఆ దోషి శిక్షకు పాతుర్డుగా కనబడినయెడల నాయ్యాధిపతి వాని 

పండుకొనబెటిట్ వాని నేరముకొలది దెబబ్లు లెకక్పెటిట్ తనయెదుట వాని కొటిట్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 83:2 => నీ శతుర్వులు అలల్రిచేయుచునాన్రు నినున్ దేవ్షించువారు తల యెతిత్యునాన్రు. 

యిరిమ్యా 12:6 => నీ సహోదరులు సహితము నీ తండిర్ ఇంటివారు సహితము నీకు దోర్హము 

చేయుచునాన్రు; నీ వెంబడి గేలి చేయుదురు, వారు నీతో దయగా మాటలాడుచునన్ను నీవు వారిని 

నమమ్కూడదు.  

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

యోహాను 19:1 => అపుప్డు పిలాతు యేసును పటుట్కొని ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ంచెను. 
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2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

వచనము 26 

అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల పునాదులు అదరెను, వెంటనే 

తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

ఎఫెసీయులకు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనయ్జనులైన మీ నిమితత్ము కీర్సుత్యేసు యొకక్ ఖైదీనైన 

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 
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2 తిమోతి 2:9 => నేను నేరసుథ్డనై యునన్టుట్ ఆ సువారత్ విషయమై సంకెళల్తో బంధింపబడి 

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:23 => చెరసాల బహు భదర్ముగా మూసియుండుటయు, కావలివారు 

తలుపుల ముందర నిలిచియుండుటయు చూచితివిు గాని తలుపులు తీసినపుప్డు లోపల మాకొకడైనను 

కనబడలేదని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:18 => తెలల్వారగనే పేతురు ఏమాయెనో అని సైనికులలో కలిగిన 

గలిబిలి యింతంతకాదు. 

1 సమూయేలు 23:22 => మీరు పోయి అతడు ఉండుసథ్లము ఏదయినది, అతనిని చూచినవాడు 

ఎవడయినది నిశచ్యముగా తెలిసికొనుడి; అతడు బహు యుకిత్గా పర్వరిత్ంచుచునాన్డని నాకు 

వినబడెను గనుక 

1 సమూయేలు 23:23 => మీరు బహు జాగర్తత్గానుండి, అతడుండు మరుగు తావులను 

కనిపెటిట్యునన్ సంగతియంత నాకు తెలియజేయుటకై మరల నాయొదద్కు తపప్క రండి, అపుప్డు నేను 

మీతో కూడా వతుత్ను, అతడు దేశములో ఎకక్డనుండినను యూదావారందరిలో నేను అతని వెదకి 

పటుట్కొందును. 

మతత్యి 26:48 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్ పెటుట్కొందునో ఆయనే యేసు; 

ఆయనను పటుట్కొనుడని వారికి గురుతు చెపిప్ 
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మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

మతత్యి 27:64 => కాబటిట్ మూడవ దినమువరకు సమాధిని భదర్ముచేయ నాజాఞ్పించుము; వాని 

శిషుయ్లు వచిచ్ వానిని ఎతుత్కొనిపోయి ఆయన మృతులలోనుండి లేచెనని పర్జలతో చెపుప్దురేమో; 

అపుప్డు మొదటి వంచనకంటె కడపటి వంచన మరి చెడడ్దై యుండునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:65 => అందుకు పిలాతు కావలివారునాన్రుగదా మీరు వెళి ల్ మీచేతనైనంతమటుట్కు 

సమాధిని భదర్ము చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:66 => వారు వెళి ల్ కావలివారిని కూడ ఉంచుకొని, రాతికి ముదర్వేసి సమాధిని భదర్ము 

చేసిరి. 

యెహోషువ 4:17 => యెహోషువ యొరాద్నులోనుండి యెకిక్ రండని ఆ యాజకుల కాజాఞ్పించెను. 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషుఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

దానియేలు 6:17 => వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ ఆ గుహ దావ్రమున వేసి దాని మూసిరి; 

మరియు దానియేలునుగూరిచ్ రాజు యొకక్ తీరామ్నము మారునేమోయని, రాజు ముదర్ను అతని 

యధికారుల ముదర్ను వేసి దాని ముదిర్ంచిరి. 

మారుక్ 14:44 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్పెటుట్కొందునో ఆయనే (యేసు)? 

ఆయనను పటుట్కొని భదర్ముగా కొనిపోవుడని వారికి గురుతు చెపిప్యుండెను. 
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లూకా 4:29 => ఆగర్హముతో నిండుకొని, లేచి ఆయనను పటట్ణములో నుండి వెళల్గొటిట్, ఆయనను 

తలకిర్ందుగా పడదోర్యవలెనని తమ పటట్ణము కటట్బడిన కొండపేటు వరకు ఆయనను 

తీసికొనిపోయిరి. 

యోహాను 19:1 => అపుప్డు పిలాతు యేసును పటుట్కొని ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:41 => ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాతుర్లని 

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:27 => అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల 

తలుపులనిన్యు తెరచియుండుట చూచి, ఖయిదీలు పారిపోయిరనుకొని, కతిత్దూసి, తనున్ తాను 

చంపుకొనబోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:33 => రాతిర్ ఆ గడియలోనే అతడు వారిని తీసికొనివచిచ్, వారి 

గాయములు కడిగెను; వెంటనే అతడును అతని ఇంటివారందరును బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:7 => నా బంధకములయందును, నేను సువారత్పక్షమున వాదించుటయందును, 

దానిని సిథ్రపరచుటయందును, మీరందరు ఈ కృపలో నాతో కూడ పాలివారై యునాన్రు గనుక నేను 
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మిముమ్ను నా హృదయములో ఉంచుకొని యునాన్ను. ఇందుచేత మిముమ్నందరినిగూరిచ్ యీలాగు 

భావించుట నాకు ధరమ్మే. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

వచనము 27 

అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల తలుపులనిన్యు తెరచియుండుట చూచి, ఖయిదీలు 

పారిపోయిరనుకొని, కతిత్దూసి, తనున్ తాను చంపుకొనబోయెను. 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

యిరిమ్యా 37:16 => యిరీమ్యా చెరసాల గోతిలో వేయబడి అకక్డ అనేక దినములు ఉండెను; 

పిమమ్ట రాజైన సిదిక్యా అతని రపిప్ంచుటకు వరత్మానము పంపి,  

యిరిమ్యా 38:26 => నీవు యోనాతాను ఇంటిలో నేను చనిపోకుండ అకక్డికి ననున్ తిరిగి 

వెళల్నంపవదద్ని రాజు ఎదుట నేను మనవి చేసికొనబోతినని వారితో చెపుప్మని రాజు యిరీమ్యాతో 

అనెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:53 => వారు చెరసాలలో నా పార్ణము తీసివేసిరి నాపైన రాయియుంచిరి 

విలాపవాకయ్ములు 3:54 => నీళుల్ నా తలమీదుగా పారెను నాశనమైతినని నేననుకొంటిని. 

విలాపవాకయ్ములు 3:55 => యెహోవా, అగాధమైన బందీగృహములోనుండి నేను నీ 

నామమునుబటిట్ మొరలిడగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 
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యోబు 13:27 => బొండలలో నా కాళుల్ బిగించియునాన్వు నా పర్వరత్న అంతయు నీవు 

కనిపెటుట్చునాన్వు నా అరికాళల్ చుటుట్ గిఱిగీసియునాన్వు 

యోబు 33:11 => ఆయన నా కాళల్ను బొండలో బిగించుచునాన్డు. నా తోర్వలనిన్టిని 

కనిపెటుట్చునాన్డని నీవనుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 105:18 => వారు సంకెళల్చేత అతని కాళుల్ నొపిప్ంచిరి ఇనుము అతని పార్ణమును 

బాధించెను. 

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

యిరిమ్యా 29:26 => వెఱిఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 

విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 

నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

సామెతలు 7:22 => వెంటనే పశువు వధకు పోవునటుల్ను పరులచే జికిక్నవాడు సంకెళల్లోనికి 

పోవునటుల్ను 

యిరిమ్యా 38:6 => వారు యిరీమ్యాను పటుట్కొని కారాగృహములోనునన్ రాజకుమారుడగు 

మలీక్యా గోతిలోనికి దింపిరి. అందులోనికి యిరీమ్యాను తార్ళల్తో దింపినపుప్డు ఆ గోతిలో నీళుల్ 

లేవు, బురద మాతర్మే యుండెను, ఆ బురదలో యిరీమ్యా దిగబడెను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:55 => యెహోవా, అగాధమైన బందీగృహములోనుండి నేను నీ 

నామమునుబటిట్ మొరలిడగా 

దానియేలు 6:12 => రాజు సముఖమునకు వచిచ్ శాసన విషయమునుబటిట్ రాజా, ముపప్ది దినముల 

వరకు నీకు తపప్ మరి ఏ దేవునికైనను మానవునికైనను ఎవడును పార్రథ్న చేయకూడదు; ఎవడైన 

చేసినయెడల వాడు సింహముల గుహలో పడదోర్యబడునని నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్లేదా? అని మనవి 
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చేయగా రాజు మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి పర్కారము ఆ సంగతి సిథ్రము; 

ఎవరును దాని రదుద్పరచజాలరనెను. 

దానియేలు 6:17 => వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ ఆ గుహ దావ్రమున వేసి దాని మూసిరి; 

మరియు దానియేలునుగూరిచ్ రాజు యొకక్ తీరామ్నము మారునేమోయని, రాజు ముదర్ను అతని 

యధికారుల ముదర్ను వేసి దాని ముదిర్ంచిరి. 

యోనా 2:1 => ఆ మతస్య్ము కడుపులోనుండి యోనా యెహోవాను ఈలాగున పార్రిథ్ంచెను. 

లూకా 4:29 => ఆగర్హముతో నిండుకొని, లేచి ఆయనను పటట్ణములో నుండి వెళల్గొటిట్, ఆయనను 

తలకిర్ందుగా పడదోర్యవలెనని తమ పటట్ణము కటట్బడిన కొండపేటు వరకు ఆయనను 

తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:27 => అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల 

తలుపులనిన్యు తెరచియుండుట చూచి, ఖయిదీలు పారిపోయిరనుకొని, కతిత్దూసి, తనున్ తాను 

చంపుకొనబోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

నేనేమి చేయవలెననెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 
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హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

యాకోబు 5:13 => మీలో ఎవనికైనను శర్మ సంభవించెనా? అతడు పార్రథ్న చేయవలెను; 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీరత్నలు పాడవలెను. 

వచనము 28 

అపుప్డు పౌలు నీవు ఏ హానియు చేసికొనవదుద్, మేమందరము ఇకక్డనే యునాన్మని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోబు 35:10 => అయితే రాతిర్యందు కీరత్నలు పాడుటకు పేర్రేపించుచు 

కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

కీరత్నలు 42:8 => అయినను పగటివేళ యెహోవా తన కృప కలుగ నాజాఞ్పించును రాతిర్వేళ 

ఆయననుగూరిచ్న కీరత్నయు నా జీవదాతయైన దేవునిగూరిచ్న పార్రథ్నయు నాకు తోడుగా ఉండును.  

కీరత్నలు 77:6 => నేను పాడిన పాట రాతిర్యందు జాఞ్పకము చేసికొందును హృదయమున 

ధాయ్నించుకొందును. దేవా, నా ఆతమ్ నీ తీరుప్మారగ్ము శర్దధ్గా వెదకెను. 

కీరత్నలు 119:55 => యెహోవా, రాతిర్వేళ నీ నామమును సమ్రణ చేయుచునాన్ను నీ ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించి నడుచుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 119:62 => నాయ్యమైన నీ విధులనుబటిట్ నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు 

అరధ్రాతిర్వేళ నేను మేలొక్నువాడను. 

యెషయా 30:29 => రాతిర్యందు పండుగ నాచరించునటుల్గా మీరు సంగీతము పాడుదురు. 

ఇశార్యేలునకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవాయొకక్ పరవ్తమునకు పిలల్నగోర్వి నాదముతో పర్యాణము 

చేయువారికి కలుగునటిట్ హృదయసంతోషము కలుగును.  

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 
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కీరత్నలు 77:2 => నా ఆపతాక్లమందు నేను పర్భువును వెదకితిని రాతిర్వేళ నా చెయియ్ వెనుకకు 

తీయకుండ చాపబడియునన్ది. నా పార్ణము ఓదారుప్ పొందనొలల్కయునన్ది. 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

మతత్యి 26:38 => అపుప్డు యేసు మరణమగునంతగా నా పార్ణము బహు దుఃఖములో 

మునిగియునన్ది; మీరు ఇకక్డ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళి ల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

లూకా 22:44 => అపుప్డు పరలోకమునుండి యొక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను 

బలపరచెను.  

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

యాకోబు 5:13 => మీలో ఎవనికైనను శర్మ సంభవించెనా? అతడు పార్రథ్న చేయవలెను; 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీరత్నలు పాడవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:41 => ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాతుర్లని 

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

కీరత్నలు 34:1 => నేనెలల్పుప్డు యెహోవాను సనున్తించెదను. నితయ్ము ఆయన కీరిత్ నా నోట 

నుండును. 

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడడ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడడ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 
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లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:5 => మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియుయ్డి. పర్భువు సమీపముగా 

ఉనాన్డు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:7 => అపుప్డు సమసత్ జాఞ్నమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుకీర్సుత్వలన 

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజు ఞ్లై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:16 => ఎలల్పుప్డును సంతోషముగా ఉండుడి; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:17 => యెడతెగక పార్రథ్న చేయుడి; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:18 => పర్తి విషయమునందును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఈలాగు 

చేయుట యేసుకీర్సుత్నందు మీ విషయములో దేవుని చితత్ము. 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 
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1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

ఎజార్ 3:12 => మునుపటి మందిరమును చూచిన యాజకులలోను లేవీయులలోను కుటుంబ 

పర్ధానులలోను వృదుధ్లైన అనేకులు, ఇపుప్డు వేయబడిన యీ మందిరము యొకక్ పునాదిని చూచి 

గొపప్ శబద్ముతో ఏడిచ్రి. అయితే మరి అనేకులు సంతోషముచేత బహుగా అరచిరి. 

ఎజార్ 3:13 => ఏది సంతోష శబద్మో యేది దుఃఖ శబద్మో జనులు తెలిసికొనలేకపోయిరి. జనులు 

గొపప్ ధవ్ని చేసినందున ఆ శబద్ము బహుదూరము వినబడెను. 

కీరత్నలు 71:7 => నేను అనేకులకు ఒక వింతగా ఉనాన్ను అయినను నాకు బలమైన ఆశర్యము 

నీవే. 

జెకరాయ్ 3:8 => పర్ధానయాజకుడవైన యెహోషువా, నీయెదుట కూరుచ్ండు నీ సహకారులు 

సూచనలుగా ఉనాన్రు; నీవును వారును నామాట ఆలకింపవలెను, ఏదనగా చిగురు అను నా సేవకుని 

నేను రపిప్ంపబోవుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

కీరత్నలు 18:7 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరవ్తముల పునాదులు వణకెను ఆయన 

కోపింపగా అవి కంపించెను. 

కీరత్నలు 92:2 => నీ నామమును కీరిత్ంచుట మంచిది. ఉదయమున నీ కృపను పర్తి రాతిర్ నీ 

విశావ్సయ్తను 
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సామెతలు 15:15 => బాధపడువాని దినములనిన్యు శర్మకరములు సంతోష హృదయునికి 

నితయ్ము విందు కలుగును. 

యెషయా 24:15 => అందునుబటిట్ తూరుప్దిశనునన్వారలారా, యెహోవాను ఘనపరచుడి సముదర్ 

దీవ్పవాసులారా, ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నామమును ఘనపరచుడి. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషుఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

యోనా 2:1 => ఆ మతస్య్ము కడుపులోనుండి యోనా యెహోవాను ఈలాగున పార్రిథ్ంచెను. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 14:26 => అంతట వారు కీరత్న పాడి ఒలీవలకొండకు వెళి ల్రి. 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2 => అపుప్డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధవ్ని 

ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

ఎఫెసీయులకు 5:19 => ఒకనినొకడు కీరత్నలతోను సంగీతములతోను ఆతమ్ సంబంధమైన 

పాటలతోను హెచచ్రించుచు, మీ హృదయములలో పర్భువునుగూరిచ్ పాడుచు కీరిత్ంచుచు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

వచనము 29 

అతడు దీపము తెమమ్నిచెపిప్ లోపలికి వచిచ్, వణకుచు పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:19 => అయితే పర్భువు దూత రాతిర్వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని 

వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ మీరు వెళి ల్ దేవాలయములో నిలువబడి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:10 => మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పటట్ణమునకుపోవు 

ఇనుప గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక 

వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను. 

మతత్యి 28:2 => ఇదిగో పర్భువు దూత పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, రాయి పొరిల్ంచి దానిమీద 

కూరుచ్ండెను; అపుప్డు మహా భూకంపము కలిగెను. 

పర్కటన 6:12 => ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. 

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

కీరత్నలు 79:11 => చెరలోనునన్వాని నిటూ ట్రుప్ నీ సనిన్ధికి రానిముమ్ నీ బాహుబలాతిశయమును 

చూపుము చావునకు విధింపబడినవారిని కాపాడుము.  

కీరత్నలు 102:20 => చెరసాలలో ఉనన్వారి మూలుగ్లను వినుటకును చావునకు విధింపబడినవారిని 

విడిపించుటకును 

కీరత్నలు 146:7 => బాధపరచబడువారికి ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ను ఆకలిగొనినవారికి ఆహారము 

దయచేయును యెహోవా బంధింపబడినవారిని విడుదలచేయును. 

యెషయా 42:7 => యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి 

పటుట్కొనియునాన్ను నినున్ కాపాడి పర్జలకొరకు నిబంధనగాను అనయ్జనులకు వెలుగుగాను నినున్ 

నియమించియునాన్ను.  
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యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

జెకరాయ్ 9:11 => మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రకత్మునుబటిట్ తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి 

చెరపటట్బడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను. 

జెకరాయ్ 9:12 => బంధకములలో పడియుండియు నిరీక్షణ గలవారలారా, మీ కోటను మరల 

పర్వేశించుడి, రెండంతలుగా మీకు మేలు చేసెదనని నేడు నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 రాజులు 13:28 => అతడు పోయి అతని శవము మారగ్మందు పడియుండుటయు, గాడిదయు 

సింహమును శవముదగగ్ర నిలిచి యుండుటయు, సింహము గాడిదను చీలిచ్వేయక శవమును 

తినకయుండుటయు చూచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:1 => సొలొమోను తాను చేయు పార్రథ్నను ముగించినపుప్డు అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను; యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమునిండ నిండెను, 

యోబు 37:1 => దీనినిబటిట్ నా హృదయము వణకుచునన్ది దాని సథ్లములోనుండి అది 

కదలింపబడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 18:7 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరవ్తముల పునాదులు వణకెను ఆయన 

కోపింపగా అవి కంపించెను. 

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

యెహెజేక్లు 37:7 => ఆయన నాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము నేను పర్వచించుచుండగా గడగడమను ధవ్ని 

యొకటి పుటెట్ను; అపుప్డు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2 => అపుప్డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధవ్ని 

ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

వచనము 30 

వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు నేనేమి చేయవలెననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:54 => అపుప్డతడు తన ఆయుధములను మోయు బంటును తవ్రగా పిలిచి ఒక 

సతరీ అతని చంపెనని ననున్గూరిచ్ యెవరును అనుకొనకుండునటుల్ నీ కతిత్ దూసి ననున్ చంపుమని 

చెపప్గా ఆ బంటు అతని పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 31:4 => సునన్తిలేని వీరు వచిచ్ ననున్ పొడిచి అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్ నీకతిత్ 

దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన ఆయుధములను మోయువానితో చెపప్గా అతడు భయముచేత 

ఆలాగు చేయనొలల్కుండెను గనుక సౌలు తన కతిత్ పటుట్కొని దానిమీద పడెను. 

1 సమూయేలు 31:5 => సౌలు మరణమాయెనని అతని ఆయుధములను మోయువాడు తానును 

తన కతిత్మీద పడి అతనితో కూడ మరణమాయెను. 

Page  of 2361 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 

1 రాజులు 16:18 => పటట్ణము పటుట్బడెనని జిమీ తెలిసికొని, తాను రాజనగరునందు జొచిచ్ 

తనతో కూడ రాజనగరును తగలబెటుట్కొని చనిపోయెను. 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

ఆదికాండము 8:16 => నీవును నీతో కూడ నీ భారయ్యు నీ కుమారులును నీ కోడండుర్ను 

ఓడలోనుండి బయటికి రండి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => అపుప్డు సౌలుఈ సునన్తిలేని జనులు వచిచ్ నాకు మానభంగము 

చేయకుండ నీవు నీ కతిత్దూసి ననున్ పొడిచివేయుమని తన ఆయుధములను మోయువానితోననగా, 

వాడు బహుగా భయపడి ఆలాగు చేయుటకు ఒపప్లేదు గనుక సౌలు తన కతిత్మీదపడెను. 

యోబు 33:18 => ఆయన వారి చెవులను తెరవచేయును వారికొరకు ఉపదేశము సిదధ్పరచును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:18 => తెలల్వారగనే పేతురు ఏమాయెనో అని సైనికులలో కలిగిన 

గలిబిలి యింతంతకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, 

దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

వచనము 31 

అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ 

పొందుదురని చెపిప్ 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 
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కీరత్నలు 35:14 => అతడు నాకు చెలికాడైనటుట్ను సహోదరుడైనటుట్ను నేను నడుచుకొంటిని తన తలిల్ 

మృతినొందినందున దుఃఖవసత్రములు ధరించువానివలె కుర్ంగుచుంటిని.  

సామెతలు 24:11 => చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు 

జోగుచునన్ వారిని నీవు రకిష్ంపవా? 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

లూకా 6:27 => వినుచునన్ మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, మిముమ్ను 

దేవ్షించువారికి మేలు చేయుడి, 

లూకా 6:28 => మిముమ్ను శపించువారిని దీవించుడి, మిముమ్ను బాధించువారికొరకు పార్రథ్న 

చేయుడి. 

లూకా 10:32 => ఆలాగుననే లేవీయుడొకడు ఆ చోటికివచిచ్ చూచి పర్కక్గా పోయెను. 

లూకా 10:33 => అయితే ఒక సమరయుడు పర్యాణమై పోవుచు, అతడు పడియునన్చోటికి వచిచ్ 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 

లూకా 10:35 => మరునాడతడు రెండు దేనారములు తీసి ఆ పూట కూళల్వానికిచిచ్ ఇతని 

పరామరిశ్ంచుము, నీవింకేమైనను ఖరుచ్ చేసినయెడల నేను మరల వచుచ్నపుప్డు అది నీకు తీరెచ్దనని 

అతనితో చెపిప్ పోయెను. 

లూకా 10:36 => కాగా దొంగల చేతిలో చికిక్నవానికి ఈ ముగుగ్రిలో ఎవడు పొరుగువాడాయెనని 

నీకు తోచుచునన్ది అని యేసు అడుగగా అతడు--అతనిమీద జాలిపడినవాడే అనెను. 

లూకా 10:37 => అందుకు యేసు నీవును వెళి ల్ ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెపెప్ను. 
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లూకా 22:51 => అంతలో వారిలో ఒకడు పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్, వాని కుడి చెవి 

తెగనరికెను. 

లూకా 23:34 => యేసు తండీర్, వీరేమి చేయుచునాన్రో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని 

చెపెప్ను. వారు ఆయన వసత్రములు పంచుకొనుటకై చీటుల్వేసిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

నిరగ్మకాండము 20:13 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

సామెతలు 8 :36 => ననున్ కనుగొననివాడు తనకే హాని చేసికొనును నాయందు 

అసహయ్పడువారందరు మరణమును సేన్హించుదురు. 

పర్సంగి 7:17 => అధికముగా దురామ్రగ్పు పనులు చేయకుము, బుదిధ్హీనముగా తిరుగవదుద్; నీ 

కాలమునకు ముందుగా నీ వేల చనిపోదువు? 

ఆదికాండము 8:16 => నీవును నీతో కూడ నీ భారయ్యు నీ కుమారులును నీ కోడండుర్ను 

ఓడలోనుండి బయటికి రండి. 

వచనము 32 

అతనికిని అతని ఇంటనునన్ వారికందరికిని దేవుని వాకయ్ము బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 
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కీరత్నలు 99:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు భూమి కదలును. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 10:10 => యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము 

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  
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పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

2 రాజులు 5:9 => నయమాను గుఱఱ్ములతోను రథముతోను వచిచ్ ఎలీషా యింటి 

దావ్రముముందర నిలిచియుండగా 

యోబు 37:1 => దీనినిబటిట్ నా హృదయము వణకుచునన్ది దాని సథ్లములోనుండి అది 

కదలింపబడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 51:8 => ఉతాస్హ సంతోషములు నాకు వినిపింపుము అపుప్డు నీవు విరిచిన యెముకలు 

హరిష్ంచును. 

కీరత్నలు 126:6 => పడికెడు వితత్నములు చేతపటుట్కొని యేడుచ్చు పోవు వితుత్వాడు సంతోషగానము 

చేయుచు పనలు మోసికొనివచుచ్ను. 

హోషేయ 13:13 => పర్సూతి వేదనలు కలిగినటుట్గా అతనికి వేదన పుటుట్ను, పిలల్పుటుట్ 

సమయమున బయటికి రాని శిశువైనటుట్గా అతడు బుదిధ్లేనివాడై వృదిధ్కి రాడు. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 28:4 => అతనికి భయపడుటవలన కావలివారు వణకి చచిచ్నవారివలె నుండిరి. 

లూకా 8:47 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

యోహాను 16:8 => ఆయన వచిచ్, పాపమును గూరిచ్యు నీతిని గూరిచ్యు తీరుప్ను గూరిచ్యు 

లోకమును ఒపుప్కొనజేయును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 7:15 => మరియు మీరు భయముతోను వణకుతోను తనున్ చేరుచ్కొంటిరని 

అతడు మీయందరి విధేయతను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా, అతని అంతఃకరణము మరియెకుక్వగా 

మీయెడల ఉనన్ది. 

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

వచనము 33 
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రాతిర్ ఆ గడియలోనే అతడు వారిని తీసికొనివచిచ్, వారి గాయములు కడిగెను; వెంటనే అతడును 

అతని ఇంటివారందరును బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

యెషయా 58:6 => దురామ్రుగ్లు కటిట్న కటల్ను విపుప్టయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు 

బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు పర్తి కాడిని విరుగగొటుట్టయు నే నేరప్రచుకొనిన ఉపవాసము 

గదా?  

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడడ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 
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భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:10 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నేనేమి చేయవలెనని అడుగగా, పర్భువు 

నీవు లేచి దమసుక్లోనికి వెళుల్ము; అకక్డ నీవు చేయుటకు నియమింపబడినవనిన్యు నీకు 

చెపప్బడునని నాతో అనెను. 

యోబు 25:4 => నరుడు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు ఎటుల్ కాగలడు? సతరీకి పుటిట్నవాడు ఆయన 

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  

లూకా 3:10 => అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా 

యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

యోహాను 6:28 => వారు మేము దేవుని కిర్యలు జరిగించుటకు ఏమి చేయవలెనని ఆయనను 

అడుగగా 

యోహాను 6:29 => యేసు ఆయన పంపినవానియందు మీరు విశావ్సముంచుటయే దేవుని 

కిర్యయని వారితో చెపెప్ను.  

2 రాజులు 5:9 => నయమాను గుఱఱ్ములతోను రథముతోను వచిచ్ ఎలీషా యింటి 

దావ్రముముందర నిలిచియుండగా 
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2 రాజులు 8:8 => హజాయేలును పిలిచి నీవు ఒక కానుకను చేతపటుట్కొని దైవజనుడైన అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి ఈ రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని అతనిదావ్రా యెహోవా యొదద్ 

విచారణ చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

పరమగీతము 7:9 => నీ నోరు శేర్షట్ దార్కాష్రసమువలె నునన్ది ఆ శేర్షఠ్ దార్కాష్రసము నా పిర్యునికి 

మధుర పానీయము అది నిదిర్తుల యధరములు ఆడజేయును. 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 20:3 => మరునాడు పషూరు యిరీమ్యాను బొండలోనుండి విడిపింపగా యిరీమ్యా 

అతనితో ఇటల్నెను యెహోవా నీకు పషూరను పేరు పెటట్డు గాని మాగోరిమ్సాస్బీబ  అని నీకు పేరు 

పెటుట్ను. 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 19:16 => ఇదిగో ఒకడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నితయ్జీవము పొందుటకు నేను 

ఏ మంచి కారయ్ము చేయవలెనని ఆయనను అడిగెను. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 10:17 => ఆయన బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒకడు పరుగెతిత్కొనివచిచ్ 

ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయుదునని 

ఆయన నడిగెను. 
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మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

లూకా 10:25 => ఇదిగో ఒకపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు లేచి బోధకుడా, నితయ్జీవమునకు 

వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయవలెనని ఆయనను శోధించుచు అడిగెను. 

లూకా 12:17 => అపుప్డతడు నా పంట సమకూరుచ్కొనుటకు నాకు సథ్లము చాలదు గనుక నేనేమి 

చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును; 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

లూకా 18:18 => ఒక అధికారి ఆయనను చూచి సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు 

నేనేమి చేయవలెనని ఆయన నడిగెను. 

లూకా 19:9 => అందుకు యేసు ఇతడును అబార్హాము కుమారుడే; ఎందుకనగా నేడు ఈ యింటికి 

రక్షణ వచిచ్యునన్ది. 

యోహాను 3:15 => ఆలాగే విశవ్సించు పర్తివాడును నశింపక ఆయన దావ్రా నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ మనుషయ్కుమారుడు ఎతత్బడవలెను. 

యోహాను 4:31 => ఆ లోగా శిషుయ్లు బోధకుడా, భోజనము చేయుమని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

యోహాను 6:28 => వారు మేము దేవుని కిర్యలు జరిగించుటకు ఏమి చేయవలెనని ఆయనను 

అడుగగా 

యోహాను 16:8 => ఆయన వచిచ్, పాపమును గూరిచ్యు నీతిని గూరిచ్యు తీరుప్ను గూరిచ్యు 

లోకమును ఒపుప్కొనజేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

రోమీయులకు 9:32 => వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశావ్సమూలముగా కాక 

కిర్యలమూలముగా నైనటుల్ దానిని వెంటాడిరి.  
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము 

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

వచనము 34 

మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై 

తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:13 => అపుప్డతడు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి పేతురు అను 

మారుపేరు గల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:39 => మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రమువలన ఏ విషయములలో 

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:11 => పర్భువైన యేసు కృపచేత మనము రక్షణ పొందుదుమని 

నముమ్చునాన్ము గదా? అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనెను. 

యెషయా 45:22 => భూదిగంతముల నివాసులారా, నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడను నేనే 

మరి ఏ దేవుడును లేడు. 

హబకూక్కు 2:4 => వారు యథారథ్పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే 

నీతిమంతుడు విశావ్సము మూలముగ బర్దుకును. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

యోహాను 1:12 => తనున్ ఎందరంగీకరించిరో వారికందరికి, అనగా తన నామమునందు 

విశావ్సముంచినవారికి, దేవుని పిలల్లగుటకు ఆయన అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 3:15 => ఆలాగే విశవ్సించు పర్తివాడును నశింపక ఆయన దావ్రా నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ మనుషయ్కుమారుడు ఎతత్బడవలెను. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 6:40 => ఆయన నాకు అనుగర్హించిన దానియంతటిలో నేనేమియు పోగొటుట్కొనక, 

అంతయ్దినమున దాని లేపుటయే ననున్ పంపినవాని చితత్మైయునన్ది. 
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యోహాను 6:47 => దేవునియొదద్నుండి వచిచ్నవాడు తపప్ మరియెవడును తండిర్ని 

చూచియుండలేదు; ఈయనే తండిర్ని చూచియునన్వాడు. 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

యోహాను 7:38 => నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో లేఖనము చెపిప్నటుట్ వాని కడుపులోనుండి 

జీవజల నదులు పారునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

యోహాను 11:26 => బర్దికి నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును ఎనన్టికిని చనిపోడు. ఈ 

మాట నముమ్చునాన్వా? అని ఆమెను నడిగెను. 

యోహాను 20:31 => యేసు దేవుని కుమారుడైన కీర్సుత్ అని మీరు నముమ్నటుల్ను, నమిమ్ ఆయన 

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 10:9 => అదేమనగా యేసు పర్భువని నీ నోటితో ఒపుప్కొని, దేవుడు 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయమందు విశవ్సించినయెడల, నీవు రకిష్ంపబడుదువు. 

రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

గలతీయులకు 3:22 => యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలముగా కలిగిన వాగాద్నము 

విశవ్సించువారికి అనుగర్హింపబడునటుల్, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను. 
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గలతీయులకు 3:26 => యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరు విశావ్సమువలన దేవుని కుమారులై 

యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

1 యోహాను 5:10 => ఆ సాక్షయ్మేమనగా దేవుడు మనకు నితయ్జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము 

ఆయన కుమారుని యందునన్ది. 

1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 5:13 => ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగిన ధైరయ్మేదనగా, ఆయన చితాత్నుసారముగా 

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

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 16:32 => అతనికిని అతని ఇంటనునన్ వారికందరికిని దేవుని వాకయ్ము 

బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8 => ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన 

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 
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ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

రోమీయులకు 11:16 => ముదద్లో మొదటి పిడికెడు పరిశుదధ్మైనదైతే ముదద్ంతయు పరిశుదధ్మే; 

వేరు పరిశుదధ్మైనదైతే కొమమ్లును పరిశుదధ్ములే. 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మారుక్ 10:26 => అందుకు వారు అతయ్ధికముగా ఆశచ్రయ్పడి అటల్యితే ఎవడు రక్షణ 

పొందగలడని ఆయన నడిగిరి. 

లూకా 10:25 => ఇదిగో ఒకపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు లేచి బోధకుడా, నితయ్జీవమునకు 

వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయవలెనని ఆయనను శోధించుచు అడిగెను. 

లూకా 23:42 => ఆయనను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజయ్ములోనికి వచుచ్నపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుమనెను. 

యోహాను 6:29 => యేసు ఆయన పంపినవానియందు మీరు విశావ్సముంచుటయే దేవుని 

కిర్యయని వారితో చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఫేలికుస్ యూదురాలైన దుర్సిలల్ అను 

తన భారయ్తోకూడ వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీర్సుత్యేసునందలి విశావ్సమునుగూరిచ్ అతడు 

బోధింపగా వినెను. 

రోమీయులకు 10:8 => అదేమని చెపుప్చునన్ది? వాకయ్ము నీయొదద్ను, నీ నోటను నీ 

హృదయములోను ఉనన్ది; అది మేము పర్కటించు విశావ్సవాకయ్మే. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 3:23 => ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనువాడు ఆయన యందు నిలిచియుండును, ఆయన 

వానియందు నిలిచియుండును; ఆయన మనయందు నిలిచియునాన్డని  
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వచనము 35 

ఉదయమైనపుప్డు నాయ్యాధిపతులు ఆ మనుషుయ్లను విడుదలచేయుమని చెపుప్టకు బంటులను 

పంపిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37 => యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ 

మొదలుకొని యూదయ యందంతట పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళి ల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => మీరు మాకు బహు పిర్యులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష 

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 
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1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

వచనము 36 

చెరసాల నాయకుడీమాటలు పౌలునకు తెలిపి మిముమ్ను విడుదలచేయుమని నాయ్యాధిపతులు 

వరత్మానము పంపియునాన్రు గనుక మీరిపుప్డు బయలుదేరి సుఖముగా పొండని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

యెషయా 11:6 => తోడేలు గొఱఱ్పిలల్యొదద్ వాసముచేయును చిఱుతపులి మేకపిలల్యొదద్ 

పండుకొనును దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని 

తోలును.  

యెషయా 11:7 => ఆవులు ఎలుగులు కూడి మేయును వాటి పిలల్లు ఒకక్చోటనే పండుకొనును 

ఎదుద్ మేయునటుల్ సింహము గడిడ్ మేయును. 
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యెషయా 11:8 => పాలుకుడుచు పిలల్ నాగుపాము పుటట్యొదద్ ఆటాల్డును మిడినాగు పుటట్మీద 

పాలువిడిచిన పిలల్ తన చెయియ్ చాచును 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

లూకా 10:33 => అయితే ఒక సమరయుడు పర్యాణమై పోవుచు, అతడు పడియునన్చోటికి వచిచ్ 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 
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గలతీయులకు 5:13 => సహోదరులారా, మీరు సవ్తంతుర్లుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే 

ఒక మాట, ఆ సావ్తంతర్య్మును శారీరకిర్యలకు హేతువు చేసికొనక, పేర్మ కలిగినవారై యొకనికొకడు 

దాసులైయుండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

లూకా 19:9 => అందుకు యేసు ఇతడును అబార్హాము కుమారుడే; ఎందుకనగా నేడు ఈ యింటికి 

రక్షణ వచిచ్యునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:16 => సెత్ఫను ఇంటివారికిని బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని; వీరికి తపప్ మరి ఎవరికైనను 

బాపిత్సమ్మిచిచ్తినేమో నేనెరుగను. 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 37 

అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి 

చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ 

మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

లూకా 5:29 => ఆ లేవి, తన యింట ఆయనకు గొపప్ విందు చేసెను. సుంకరులును ఇతరులు 

అనేకులును వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్ండిరి. 

లూకా 19:6 => అతడు తవ్రగా దిగి సంతోషముతో ఆయనను చేరుచ్కొనెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

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, 

ఫిలేమోనుకు 1:7 => సహోదరుడా, పరిశుదుధ్ల హృదయములు నీ మూలముగా విశార్ంతి 

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 

యాకోబు 2:14 => నా సహోదరులారా, కిర్యలు లేనపుప్డు ఎవడైనను తనకు విశావ్సము కలదని 

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

యాకోబు 2:17 => ఆలాగే విశావ్సము కిర్యలులేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి మృతమైనదగును. 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:27 => అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల 

తలుపులనిన్యు తెరచియుండుట చూచి, ఖయిదీలు పారిపోయిరనుకొని, కతిత్దూసి, తనున్ తాను 

చంపుకొనబోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:28 => అపుప్డు పౌలు నీవు ఏ హానియు చేసికొనవదుద్, మేమందరము 

ఇకక్డనే యునాన్మని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

Page  of 2383 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:29 => అతడు దీపము తెమమ్నిచెపిప్ లోపలికి వచిచ్, వణకుచు 

పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

యెషయా 12:1 => ఆ దినమున మీరీలాగందురు యెహోవా, నీవు నామీద కోపపడితివి నీ కోపము 

చలాల్రెను నినున్ సుత్తించుచునాన్ను నీవు ననున్ ఆదరించియునాన్వు. 

యెషయా 12:2 => ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను 

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 12:3 => కావున మీరు ఆనందపడి రక్షణాధారములైన బావులలోనుండి నీళుల్ 

చేదుకొందురు ఆ దినమున మీరీలాగందురు  

యెషయా 55:12 => మీరు సంతోషముగా బయలువెళుల్దురు సమాధానము పొంది 

తోడుకొనిపోబడుదురు మీ యెదుట పరవ్తములును మెటట్లును సంగీతనాదము చేయును పొలములోని 

చెటల్నిన్యు చపప్టుల్ కొటుట్ను. 

యెషయా 57:17 => వారి లోభమువలన కలిగిన దోషమునుబటిట్ నేను ఆగర్హపడి వారిని కొటిట్తిని 

నేను నా ముఖము మరుగుచేసికొని కోపించితిని వారు తిరుగబడి తమకిషట్మైన మారగ్మున నడచుచు 

వచిచ్రి.  

యెషయా 57:18 => నేను వారి పర్వరత్నను చూచితిని వారిని సవ్సథ్పరచుదును వారిని నడిపింతును 

వారిలో దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్దును.  

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

Page  of 2384 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడడ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

లూకా 15:23 => కొర్వివ్న దూడను తెచిచ్ వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము; 

లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

లూకా 15:25 => అపుప్డు అతని పెదద్ కుమారుడు పొలములో ఉండెను. వాడు (పొలమునుండి) 

వచుచ్చు ఇంటిదగగ్రకు రాగా, వాదయ్ములును నాటయ్మును జరుగుట విని 
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లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లముననే నీవు, నీ 

కుమారుడు, నీ కుమారెత్, నీ దాసుడు, నీ దాసి, నీ యింటనుండు లేవీయులు, కలిసికొని నీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని తిని, నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలో నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

సంతోషించుదువు.  
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2 దినవృతాత్ంతములు 7:10 => ఏడవ నెల యిరువది మూడవ దినమందు దావీదునకును 

సొలొమోనునకును తన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును యెహోవా చేసిన మేలుల విషయమై 

సంతోషించుచును మనోతాస్హము నొందుచును, ఎవరి గుడారములకు వారు వెళుల్నటుల్ అతడు 

జనులకు సెలవిచిచ్ వారిని పంపివేసెను. 

కీరత్నలు 118:15 => నీతిమంతుల గుడారములలో రక్షణనుగూరిచ్న ఉతాస్హ సునాదము 

వినబడును యెహోవా దకిష్ణహసత్ము సాహస కారయ్ములను చేయును. 

లూకా 10:7 => వారు మీకిచుచ్ పదారథ్ములను తినుచు తార్గుచు ఆ యింటిలోనే యుండుడి, 

పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు. ఇంటింటికి తిరుగవదుద్. 

యోహాను 4:53 => నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని యేసు తనతో చెపిప్న గంట అదే అని తండిర్ 

తెలిసికొనెను గనుక అతడును అతని యింటివారందరును నమిమ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8 => ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన 

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

వచనము 38 

ఆ బంటులు ఈ మాటలు నాయ్యాధిపతులకు తెలపగా, వీరు రోమీయులని వారు విని భయపడి వచిచ్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 
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యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహోషువ 4:17 => యెహోషువ యొరాద్నులోనుండి యెకిక్ రండని ఆ యాజకుల కాజాఞ్పించెను. 

యిరిమ్యా 20:3 => మరునాడు పషూరు యిరీమ్యాను బొండలోనుండి విడిపింపగా యిరీమ్యా 

అతనితో ఇటల్నెను యెహోవా నీకు పషూరను పేరు పెటట్డు గాని మాగోరిమ్సాస్బీబ  అని నీకు పేరు 

పెటుట్ను. 

వచనము 39 

వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయి పటట్ణము విడిచిపొండని వారిని వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:33 => వారు అకక్డ కొంతకాలము గడపి, సహోదరుల యొదద్నుండి 

తముమ్ను పంపిన  

నిరగ్మకాండము 4:18 => అటుతరువాత మోషే బయలుదేరి తన మామయైన యితోర్ యొదద్కు తిరిగి 

వెళి ల్ సెలవైనయెడల నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా బంధువుల యొదద్కు మరల పోయి వారింక సజీవులై 

యునాన్రేమో చూచెదనని అతనితో చెపప్గా ఇతోర్ - కేష్మముగా వెళుల్మని మోషేతో అనెను 

నాయ్యాధిపతులు 18:6 => ఆ యాజకుడు కేష్మముగా వెళుల్డి, మీరు చేయబోవుపని యెహోవా 

దృషిట్కి అనుకూలమని వారితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 1:17 => అంతట ఏలీ నీవు కేష్మముగా వెళుల్ము; ఇశార్యేలు దేవునితో నీవు 

చేసికొనిన మనవిని ఆయన దయచేయును గాక అని ఆమెతో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 20:42 => అంతట యోనాతాను యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ను నీ సంతతికిని 

నా సంతతికిని మధయ్ను ఎనన్టెనన్టికి సాకిష్గా నుండునుగాక. మనమిదద్రము యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసికొని యునాన్ము గనుక మనసుస్లో నెమమ్ది గలిగి పొమమ్ని 

దావీదుతో చెపప్గా దావీదు లేచి వెళి ల్పోయెను; యోనాతానును పటట్ణమునకు తిరిగివచెచ్ను. 
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1 సమూయేలు 25:35 => తనయొదద్కు ఆమె తెచిచ్న వాటిని ఆమెచేత తీసికొని నీ మాటలు నేను 

ఆలకించి నీ మనవి నంగీకరించితిని, సమాధానముగా నీ యింటికి పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 29:7 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రుల దృషిట్కి నీవు పర్తికూలమైన దాని చేయకుండునటుల్ 

నీవు తిరిగి నీ సథ్లమునకు సుఖముగా వెళుల్మని చెపప్గా 

2 రాజులు 5:19 => నయమాను చెపప్గా ఎలీషా నెమమ్దిగలిగి పొమమ్ని అతనికి సెలవిచెచ్ను. అతడు 

ఎలీషా యొదద్నుండి వెళి ల్ కొంత దూరము సాగిపోయెను. 

మారుక్ 5:34 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొముమ్; నీ బాధ నివారణయై నీకు సవ్సథ్త కలుగుగాక అని ఆమెతో చెపెప్ను. 

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. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

వచనము 40 

వారు చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి వచిచ్ లూదియ యింటికి వెళి ల్రి; అకక్డి సహోదరులను చూచి, 

ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:21 => రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను 

కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:26 => శతాధిపతి ఆ మాట విని సహసార్ధిపతి యొదద్కు వచిచ్ నీవేమి 

చేయబోవుచునాన్వు? ఈ మనుషుయ్డు రోమీయుడు సుమీ అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:27 => అపుప్డు సహసార్ధిపతి వచిచ్ అతనిని చూచి నీవు 

రోమీయుడవా? అది నాతో చెపుప్మనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:28 => అతడు అవునని చెపెప్ను. సహసార్ధిపతి నేను బహు దర్వయ్మిచిచ్ 

యీ పౌరతవ్ము సంపాదించుకొంటిననెను; అందుకు పౌలు నేనైతే పుటుట్కతోనే రోమీయుడననెను. 

కీరత్నలు 58:1 => అధిపతులారా, మీరు నీతిననుసరించి మాటలాడుదురనన్ది నిజమా? నరులారా, 

మీరు నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్దురా? 

కీరత్నలు 58:2 => లేదే, మీరు హృదయపూరవ్కముగా చెడుతనము జరిగించుచునాన్రు దేశమందు 

మీచేతి బలాతాక్రము తూచి చెలిల్ంచుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 82:1 => దేవుని సమాజములో దేవుడు నిలిచియునాన్డు దైవముల మధయ్ను ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 
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సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 3:26 => అంతట నెబుకదెన్జరు వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము వాకిలి దగగ్రకు 

వచిచ్ షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారలారా, మహోనన్తుడగు దేవుని సేవకులారా, 

బయటికివచిచ్ నాయొదద్కు రండని పిలువగా, షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో ఆ అగిన్లోనుండి బయటికి 

వచిచ్రి. 

దానియేలు 6:18 => అంతట రాజు తన నగరునకు వెళి ల్ ఆ రాతిర్ అంత ఉపవాసముండి 

నాటయ్వాయిదయ్ములను జరుగనియయ్లేదు; అతనికి నిదర్పటట్కపోయెను. 

దానియేలు 6:19 => తెలల్వారుజామున రాజు వేగిరమే లేచి సింహముల గుహ దగగ్రకు 

తవ్రపడిపోయెను. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

ఆదికాండము 8:16 => నీవును నీతో కూడ నీ భారయ్యు నీ కుమారులును నీ కోడండుర్ను 

ఓడలోనుండి బయటికి రండి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

2 రాజులు 5:9 => నయమాను గుఱఱ్ములతోను రథముతోను వచిచ్ ఎలీషా యింటి 

దావ్రముముందర నిలిచియుండగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 
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పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 
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వచనము 1 

వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్నియ పటట్ణములమీదుగా వెళి ల్ థెసస్లొనీకకు వచిచ్రి. అకక్డ యూదుల 

సమాజమందిరమొకటి యుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:29 => కాబటిట్ అతని విమరిశ్ంపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని 

విడిచిపెటిట్రి. మరియు అతడు రోమీయుడని తెలిసికొనన్పుప్డు అతని బంధించినందుకు సహసార్ధిపతి 

కూడ భయపడెను. 

మతత్యి 14:5 => అతడు ఇతని చంపగోరెను గాని జనసమూహము ఇతనిని పర్వకత్యని 

యెంచినందున వారికి భయపడెను. 

మతత్యి 21:46 => ఆయనను పటుట్కొన సమయము చూచుచుండిరి గాని జనులందరు ఆయనను 

పర్వకత్యని యెంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

వచనము 2 

గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి 

లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

నిరగ్మకాండము 11:8 => అపుప్డు నీ సేవకులైన వీరందరు నాయొదద్కు వచిచ్ నాకు నమసాక్రము 

చేసి నీవును, నినున్ ఆశర్యించియునన్ యీ పర్జలందరును బయలువెళుల్డని చెపుప్దురు. ఆ తరువాత 

నేను వెళుల్దుననెను. మోషే ఆలాగు చెపిప్ ఫరోయెదద్నుండి అతాయ్గర్హముతో వెళి ల్పోయెను 

యెషయా 45:14 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఐగుపీత్యుల కషాట్రిజ్తమును కూషు 

వరత్క లాభమును నీకు దొరుకును దీరఘ్దేహులైన సెబాయీయులును నీయొదద్కు వచిచ్ నీవారగుదురు 

వారు నీవెంట వచెచ్దరు సంకెళుల్ కటుట్కొని వచిచ్ నీ యెదుట సాగిలపడుదురు నిశచ్యముగా నీ మధయ్ 
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దేవుడునాన్డు మరి ఏ దేవుడును లేడు ఆయన తపప్ ఏ దేవుడును లేడు అని చెపుప్చు నీకు వినన్పము 

చేసెదరు.  

యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 

ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

మీకా 7:9 => నేను యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసితిని గనుక ఆయన నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నా 

పక్షమున నాయ్యము తీరుచ్వరకు నేను ఆయన కోపాగిన్ని సహింతును; ఆయన ననున్ వెలుగులోనికి 

రపిప్ంచును, ఆయన నీతిని నేను చూచెదను. 

మీకా 7:10 => నా శతుర్వు దాని చూచును. నీ దేవుడైన యెహోవా యెకక్డనని నాతో అనినది 

అవమానము నొందును, అది నా కండల్కు అగపడును, ఇపుప్డు అది వీధిలోనునన్ బురదవలె 

తొర్కక్బడును. 

పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 
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మతత్యి 8:34 => ఇదిగో ఆ పటట్ణసుథ్లందరు యేసును ఎదురొక్న వచిచ్ ఆయనను చూచి తమ 

పార్ంతములను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

మారుక్ 5:17 => తమ పార్ంతములు విడిచిపొమమ్ని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి. 

సామెతలు 14:19 => చెడడ్వారు మంచివారి యెదుటను భకిత్హీనులు నీతిమంతుల తలుపునొదద్ను 

వంగుదురు. 

యెషయా 41:11 => నీమీద కోపపడిన వారందరు సిగుగ్పడి విసమ్యమొందెదరు నీతో 

వాదించువారు మాయమై నశించిపోవుదురు  

ఆమోసు 7:12 => మరియు అమజాయ్ ఆమోసుతో ఇటల్నెను దీరఘ్దరీశ్, తపిప్ంచుకొని యూదా 

దేశమునకు పారిపొముమ్; అచచ్టనే బతెత్ము సంపాదించుకొనుము అచచ్టనే నీ వారత్ పర్కటించుము; 

లూకా 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముమ్ నశింపజేయ వచిచ్తివా? 

నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవని బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. 

లూకా 8:37 => గెరసీనీయుల పార్ంతములలోనుండు జనులందరు బహు భయాకార్ంతులైరి గనుక 

తముమ్ను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. ఆయన దోనెయెకిక్ తిరిగి వెళుల్చుండగా, దయయ్ములు 

వదలిపోయిన మనుషుయ్డు, ఆయనతో కూడ తనున్ ఉండనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:29 => కాబటిట్ అతని విమరిశ్ంపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని 

విడిచిపెటిట్రి. మరియు అతడు రోమీయుడని తెలిసికొనన్పుప్డు అతని బంధించినందుకు సహసార్ధిపతి 

కూడ భయపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

వచనము 3 
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నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ 

విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:23 => వారు విడుదలనొంది తమ సవ్జనుల యొదద్కు వచిచ్, 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:12 => ఇటుల్ ఆలోచించుకొని అతడు మారుక్ అను మారుపేరు గల 

యోహాను తలిల్యైన మరియ యింటికి వచెచ్ను; అకక్డ అనేకులుకూడి పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:13 => అతడు తలవాకిటి తలుపు తటుట్చుండగా, రొదే అను ఒక చినన్ది 

ఆలకించుటకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:14 => ఆమె పేతురు సవ్రము గురుత్పటిట్, సంతోషముచేత తలుపుతీయక 

లోపలికి పరుగెతికొని పోయి పేతురు తలుపు దగగ్ర నిలుచునాన్డని తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:15 => అందుకు వారు నీవు పిచిచ్దానవనిరి; అయితే తాను చెపిప్నదే 

నిజమని ఆమె దృఢముగా చెపిప్నపుప్డు వారు అతని దూత అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:16 => పేతురు ఇంకను తటుట్చునన్ందున వారు తలుపు తీసి అతనిని 

చూచి విభార్ంతినొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:17 => అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగ చేసి, పర్భువు తనున్ 

చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచెచ్నో వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ 

సంగతులు తెలియజేయుడని చెపిప్ బయలుదేరి వేరొకచోటికి వెళె ల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 
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2 కొరిందీయులకు 1:3 => కనికరము చూపు తండిర్, సమసత్మైన ఆదరణను అనుగర్హించు దేవుడు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్యొకక్ శర్మలు మాయందేలాగు విసత్రించుచునన్వో, ఆలాగే 

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:6 => మేము శర్మ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును 

పొందుదుము; మేమాదరణ పొందినను మీ ఆదరణకొరకై పొందుదుము. ఈ ఆదరణ, మేముకూడ 

పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:7 => మీరు శర్మలలో ఏలాగు పాలివారైయునాన్రో, ఆలాగే ఆదరణలోను 

పాలివారైయునాన్రని యెరుగుదుము గనుక మిముమ్ను గూరిచ్న మా నిరీక్షణ సిథ్రమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

2 కొ రిం దీ యు ల కు 4 : 1 2 = > కా వు న మా లో మ ర ణ ము ను మీ లో జీ వ ము ను 

కారయ్సాధకమగుచునన్వి. 
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2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

2 కొరిందీయులకు 4:18 => ఏలయనగా దృశయ్మైనవి అనితయ్ములు; అదృశయ్మైనవి నితయ్ములు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

లూకా 10:7 => వారు మీకిచుచ్ పదారథ్ములను తినుచు తార్గుచు ఆ యింటిలోనే యుండుడి, 

పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు. ఇంటింటికి తిరుగవదుద్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:17 => అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగ చేసి, పర్భువు తనున్ 

చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచెచ్నో వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ 

సంగతులు తెలియజేయుడని చెపిప్ బయలుదేరి వేరొకచోటికి వెళె ల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4 :15 => ఫిలిపీప్యులారా , సువారత్ను నేను బోధింప నారంభించి 

మాసిదోనియలోనుండి వచిచ్నపుప్డు ఇచుచ్ విషయములోను పుచుచ్కొను విషయములోను మీరు తపప్ 

మరి ఏ సంఘపువారును నాతో పాలివారు కాలేదని మీకే తెలియును. 
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వచనము 4 

వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును 

ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:4 => మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, 

థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, 

ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:16 => ఏలయనగా థెసస్లొనీకలో కూడ మీరు మాటిమాటికి నా అవసరము 

తీరుచ్టకు సహాయము చేసితిరి. 

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. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:21 => ఏలయనగా, సమాజమందిరములలో పర్తి విశార్ంతిదినమున 

మోషే లేఖనములు చదువుటవలన మునుపటి తరములనుండి అతని నియమమును పర్కటించువారు 

పర్తి పటట్ణములో ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:13 => విశార్ంతిదినమున గవిని దాటి నదీతీరమున పార్రథ్న 

జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 2:3 => మరియు బలహీనతతోను భయముతోను ఎంతో వణకుతోను మీయొదద్ 

నుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 14:36 => దేవుని వాకయ్ము మీయొదద్నుండియే బయలువెళె ల్నా? మీయొదద్కు 

మాతర్మే వచెచ్నా? 

ఫిలిపీప్యులకు 4 :15 => ఫిలిపీప్యులారా , సువారత్ను నేను బోధింప నారంభించి 

మాసిదోనియలోనుండి వచిచ్నపుప్డు ఇచుచ్ విషయములోను పుచుచ్కొను విషయములోను మీరు తపప్ 

మరి ఏ సంఘపువారును నాతో పాలివారు కాలేదని మీకే తెలియును. 

Page  of 2402 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => అటిట్ శర్మలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన 

వారమని మీరెరుగుదురు. 

వచనము 5 

అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని 

గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి వారిని జనుల సభయెదుటికి 

తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

లూకా 4:16 => తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతునకు వచెచ్ను. తన వాడుక చొపుప్న 

విశార్ంతి దినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్, చదువుటకై నిలుచుండగా 

యోహాను 18:20 => యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు 

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

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 సమూయేలు 12:7 => కాబటిట్ యెహోవా మీకును మీ పితరులకును చేసిన నీతికారయ్ములనుబటిట్ 

యెహోవా సనిన్ధిని నేను మీతో వాదించునటుల్ మీరు ఇకక్డ నిలిచియుండుడి 

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

హెబీర్యులకు 7:1 => రాజులను సంహారము చేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబార్హామును 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 
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నెహెమాయ్ 8:8 => ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా 

గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

మారుక్ 1:21 => అంతట వారు కపెరన్హూములోనికి వెళి ల్రి. వెంటనే ఆయన విశార్ంతిదినమున 

సమాజమందిరములోనికి పోయి బోధించెను. 

లూకా 24:32 => అపుప్డు వారు ఆయన తోర్వలో మనతో మాటలాడుచు లేఖనములను మనకు 

బోధపరచుచునన్పుప్డు మన హృదయము మనలో మండుచుండలేదా అని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

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 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళి ల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:14 => అపుప్డు వారు పెరేగ్నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనునన్ 

అంతియొకయకు వచిచ్ విశార్ంతిదినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ కూరుచ్ండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:7 => లుసత్రలో బలహీన పాదములుగల యొకడుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:13 => విశార్ంతిదినమున గవిని దాటి నదీతీరమున పార్రథ్న 

జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:12 => అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గీర్సుదేశసుథ్లైన 

సతరీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశవ్సించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

వచనము 6 

అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు 

ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను 

వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:16 => యోవేలు పర్వకత్ దావ్రా చెపప్బడిన సంగతి యిదే, ఏమనగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:18 => ఆ దినములలో నా దాసులమీదను నా దాసురాండర్మీదను నా 

ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక వారు పర్వచించెదరు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:19 => పైన ఆకాశమందు మహతాక్రయ్ములను కిర్ంద భూమిమీద సూచక 

కిర్యలను రకత్మును అగిన్ని పొగఆవిరిని కలుగజేసెదను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:20 => పర్భువు పర్తయ్క్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుపు సూరుయ్డు 

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:21 => అపుప్డు పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారందరును 

రక్షణ పొందుదురు అని దేవుడు చెపుప్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:25 => ఆయననుగూరిచ్ దావీదు ఇటల్నెను నేనెలల్పుప్డు నా యెదుట 

పర్భువును చూచుచుంటిని ఆయన నా కుడిపారశ్వ్మున నునాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:26 => కావున నా హృదయము ఉలల్సించెను; నా నాలుక ఆనందించెను 

మరియు నా శరీరము కూడ నిరీక్షణ గలిగి నిలకడగా ఉండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:28 => నాకు జీవమారగ్ములు తెలిపితివి నీ దరశ్నమనుగర్హించి ననున్ 

ఉలాల్సముతో నింపెదవు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

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 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:31 => కీర్సుత్ పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము 

కుళి ల్పోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:34 => దావీదు పరలోకమునకు ఎకిక్పోలేదు; అయితే అతడిటల్నెను నేను 

నీ శతుర్వులను నీ పాదములకిర్ంద పాదపీఠ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:35 => ముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని 

పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:24 => మరియు సమూయేలు మొదలుకొని యెందరు పర్వకత్లు 

పర్వచించిరో వారందరు ఈ దినమునుగూరిచ్ పర్కటించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:32 => దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగాద్నమును మన 

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:33 => ఆలాగే నీవు నా కుమారుడవు నేడు నేను నినున్ కంటిని అని 

రెండవ కీరత్నయందు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:34 => మరియు ఇక కుళుల్పటట్కుండ ఆయనను మృతులలోనుండి 

లేపుటనుబటిట్ దావీదునకు అనుగర్హించిన పవితర్మైన వరములను మీకనుగర్హింతును, అవి 

నమమ్కములైనవని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:35 => కాబటిట్ వేరొక కీరత్నయందు నీ పరిశుదుధ్ని కుళుల్పటట్నియయ్వని 

చెపుప్చునాన్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:37 => తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడి కుళి ల్పోయెను గాని దేవుడు 

లేపినవాడు కుళుల్పటట్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:39 => మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రమువలన ఏ విషయములలో 

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:32 => అపుప్డు వారు ఆయన తోర్వలో మనతో మాటలాడుచు లేఖనములను మనకు 

బోధపరచుచునన్పుప్డు మన హృదయము మనలో మండుచుండలేదా అని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:28 => యేసే కీర్సుత్ అని లేఖనములదావ్రా అతడు దృషాట్ంతపరచి, 

యూదుల వాదమును బహిరంగముగాను గటిట్గాను ఖండించుచు వచెచ్ను. 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:4 => ఆయన వారిని కలిసికొని యీలాగు ఆజాఞ్పించెను మీరు 

యెరూషలేమునుండి వెళల్క, నావలన వినిన తండిర్యొకక్ వాగాద్నము కొరకు కనిపెటుట్డి; 

1 సమూయేలు 12:7 => కాబటిట్ యెహోవా మీకును మీ పితరులకును చేసిన నీతికారయ్ములనుబటిట్ 

యెహోవా సనిన్ధిని నేను మీతో వాదించునటుల్ మీరు ఇకక్డ నిలిచియుండుడి 

నెహెమాయ్ 8:8 => ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా 

గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

మారుక్ 13:7 => మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్సమాచారములను గూరిచ్యు వినునపుప్డు 

కలవరపడకుడి; ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే రాదు. 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

లూకా 2:26 => అతడు పర్భువు యొకక్ కీర్సుత్ను చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి 

పరిశుదాధ్తమ్చేత బయలుపరచబడి యుండెను; ఆతమ్వశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచెచ్ను. 
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లూకా 9:20 => అందుకాయన మీరైతే నేనెవడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని వారినడుగగా పేతురు నీవు 

దేవుని కీర్సుత్వనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట 

ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళి ల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 

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 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 
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కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

వచనము 7 

వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు 

అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:34 => అయితే కొందరు మనుషుయ్లు అతని హతుత్కొని విశవ్సించిరి. 

వారిలో అరేయొపగీతుడైన దియొనూసియు, దమరి అను ఒక సతరీయు, వీరితోకూడ మరికొందరు 

నుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:44 => విశవ్సించిన వారందరు ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు 

సమషిట్గా ఉంచుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:23 => వారు విడుదలనొంది తమ సవ్జనుల యొదద్కు వచిచ్, 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:4 => ఆ పటట్ణపు జనసమూహములో భేదములు పుటట్గా కొందరు 

యూదుల పక్షముగాను కొందరు అపొసత్లుల పక్షముగాను ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:24 => అతడు చెపిప్న సంగతులు కొందరు నమిమ్రి, కొందరు 

నమమ్కపోయిరి. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

సామెతలు 13:20 => జాఞ్నుల సహవాసము చేయువాడు జాఞ్నము గలవాడగును. మూరు ఖ్ల 

సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును. 

పరమగీతము 1:7 => నా పార్ణ పిర్యుడా, నీమందను నీవెచచ్ట మేపుదువో మధాయ్హన్మున నెచచ్ట 

నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెపుప్ము ముసుకువేసికొనినదాననై నీ జతకాండల్ మందలయొదద్ 

నేనెందుకుండవలెను?  

పరమగీతము 1:8 => నారీమణీ, సుందరీ, అది నీకు తెలియకపోయెనా? మందల 

యడుగుజాడలనుబటిట్ నీవు పొముమ్ మందకాపరుల గుడారములయొదద్ నీ మేకపిలల్లను మేపుము. 

పరమగీతము 6:1 => సతరీలలో అధిక సుందరివగుదానా, నీ పిర్యుడు ఎకక్డికి పోయెను? 

అతడేదికుక్నకు తిరిగెను? 
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జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

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 8:5 => ఇదియుగాక మొదట పర్భువునకును, దేవుని చితత్మువలన మాకును, 

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

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 15:27 => కాగా యూదాను సీలను పంపియునాన్ము; వారును 

నోటిమాటతో ఈ సంగతులు మీకు తెలియజేతురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:40 => పౌలు సీలను ఏరప్రచుకొని, సహోదరులచేత పర్భువు కృపకు 

అపప్గింపబడినవాడై బయలుదేరి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:43 => సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు 

యూదులును, భకిత్పరులైన యూదమత పర్విషుట్లును, పౌలును బరన్బాను వెంబడించిరి. వీరు వారితో 

మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచచ్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:3 => అతడు తనతోకూడ బయలుదేరి రావలెనని పౌలు కోరి, అతని 

తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డని ఆ పర్దేశములోని యూదులకందరికి తెలియును గనుక వారినిబటిట్ అతని 

తీసికొని సునన్తి చేయించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:12 => అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గీర్సుదేశసుథ్లైన 

సతరీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశవ్సించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

యోహాను 12:20 => ఆ పండుగలో ఆరాధింప వచిచ్నవారిలో కొందరు గీర్సుదేశసుథ్లు ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:7 => అకక్డనుండి వెళి ల్, దేవునియందు భకిత్గల తీతియు యూసుత్ అను 

ఒకని యింటికి వచెచ్ను. అతని యిలుల్ సమాజమందిరమును ఆనుకొనియుండెను. 

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 22:12 => అంతట ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న భకిత్పరుడును, అకక్డ 

కాపురమునన్ యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నిలిచి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => అందుచేత సహోదరులారా, మా యిబబ్ంది అంతటిలోను శర్మ 

అంతటిలోను మీ విశావ్సమును చూచి మీ విషయములో ఆదరణ పొందితివిు. 

వచనము 8 

ఈ మాటలు వినుచునన్ జనసమూహమును పటట్ణపు అధికారులను కలవరపరచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడడ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

సామెతలు 14:30 => సాతివ్కమైన మనసుస్ శరీరమునకు జీవము మతస్రము ఎముకలకు కుళుల్. 

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

మతత్యి 27:18 => విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రు? బరబబ్నా లేక కీర్సత్నబడిన 

యేసునా? అని వారిని అడిగెను. ఏలయనగా వారు అసూయచేత ఆయనను అపప్గించిరని అతడు 

ఎరిగియుండెను 

1 కొరిందీయులకు 3:3 => మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై 

మనుషయ్రీతిగా నడుచుకొనువారు కారా? 
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గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:26 => ఒకరినొకరము వివాదమునకు రేపకయు, ఒకరియందొకరము 

అసూయపడకయు వృథాగా అతిశయపడకయు ఉందము. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

నాయ్యాధిపతులు 9:4 => అపుప్డు వారు బయలెబ్రీతు గుడిలోనుండి డెబబ్ది తులముల వెండి తెచిచ్ 

అతనికియయ్గా వాటితో అబీమెలెకు అలల్రిజనమును కూలికి పెటుట్కొనెను, వారు అతని వశమున 

నుండిరి. 

యోబు 30:1 => ఇపుప్డైతే నాకనన్ తకుక్వ వయసుస్గలవారు ననున్ ఎగతాళి చేయుదురు. వీరి 

తండుర్లు నా మందలు కాయు కుకక్లతో నుండుటకు తగనివారని నేను తలంచియుంటిని. 

యోబు 30:2 => వారి చేతుల బలము నా కేమి పర్యోజనమగును? వారి పౌరుషము పోయినది. 

యోబు 30:3 => దారిదర్య్ముచేతను కాష్మముచేతను శుషిక్ంచినవారై ఎడారిలో చాల దినములనుండి 

పాడై నిరామ్నుషయ్ముగానునన్ యెడారిలో ఆహారముకొరకు వారు తిరుగులాడుదురు  

యోబు 30:4 => వారు తుపప్లలోని తుతిత్చెటల్ను పెరుకుదురు తంగేడు వేళుల్ వారికి 

ఆహారమైయునన్వి. 

యోబు 30:5 => వారు నరుల మధయ్నుండి తరిమివేయబడిన వారు దొంగను తరుముచు కేకలు 

వేయునటుల్ మనుషుయ్లు వారిని తరుముచు కేకలు వేయుదురు. భయంకరమైన లోయలలోను  

యోబు 30:6 => నేల సందులలోను బండల సందులలోను వారు కాపురముండవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 30:7 => తుపప్లలో వారు ఓండర్ పెటుట్దురు ముళల్చెటల్కిర్ంద వారు కూడియుందురు. 

యోబు 30:8 => వారు మోటువారికిని పేరు పర్తిషఠ్తలు లేనివారికిని పుటిట్నవారు వారు 

దేశములోనుండి తరుమబడినవారు. 
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యోబు 30:9 => అటిట్వారు ఇపుప్డు ననున్గూరిచ్ పదములు పాడుదురు నేను వారికి సామెతకు 

ఆసప్దముగా నునాన్ను. 

యోబు 30:10 => వారు ననున్ అసహియ్ంచుకొందురు నాయొదద్ నుండి దూరముగా పోవుదురు ననున్ 

చూచినపుప్డు ఉమిమ్వేయక మానరు 

కీరత్నలు 35:15 => నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును 

నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచిచ్ మానక ననున్ నిందించిరి.  

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:25 => అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ 

అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:31 => మరియు ఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి 

సేన్హితులైయుండి అతని యొదద్కు వరత్మానము పంపి నీవు నాటకశాలలోనికి వెళల్వదద్ని అతని 

వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:32 => ఆ సభ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీలాగున, 

కొందరాలాగున కేకలువేసిరి; తామెందు నిమితత్ము కూడుకొనిరో చాలమందికి తెలియలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:40 => మనము ఈ గలిబిలినిగూరిచ్ చెపప్దగిన కారణమేమియు 

లేనందున, నేడు జరిగిన అలల్రినిగూరిచ్ మనలను విచారణలోనికి తెతుత్రేమో అని భయమవుచునన్ది. 

ఇటుల్ గుంపు కూడినందుకు తగిన కారణము చెపప్జాలమని వారితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

రోమీయులకు 16:21 => నా జతపనివాడగు తిమోతి నా బంధువులగు లూకియ యాసోను, 

సోసిపతుర్ అనువారును మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:3 => యెఫాత్ తన సహోదరులయొదద్నుండి పారిపోయి టోబు దేశమున 

నివసింపగా అలల్రిజనము యెఫాత్యొదద్కు వచిచ్ అతనితోకూడ సంచరించుచుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 
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కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 83:2 => నీ శతుర్వులు అలల్రిచేయుచునాన్రు నినున్ దేవ్షించువారు తల యెతిత్యునాన్రు. 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 6:10 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీరెకక్డ ఒక యింట పర్వేశించెదరో 

అకక్డనుండి మీరు బయలుదేరువరకు ఆ యింటనే బసచేయుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:5 => మరియు అనయ్జనులును యూదులును తమ అధికారులతో కలిసి 

వారిమీద పడి వారిని అవమానపరచి రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

Page  of 2422 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:24 => అతడు చెపిప్న సంగతులు కొందరు నమిమ్రి, కొందరు 

నమమ్కపోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => అటిట్ శర్మలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన 

వారమని మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => మేము మూరు ఖ్లైన దుషట్మనుషుయ్లచేతిలోనుండి తపిప్ంపబడు 

నిమితత్మును, మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి; విశావ్సము అందరికి లేదు. 
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పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

వచనము 9 

వారు యాసోనునొదద్ను మిగిలినవారియొదద్ను జామీను తీసికొని వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:13 => వీడు ధరమ్ శాసత్రమునకు వయ్తిరికత్ముగా దేవుని ఆరాధించుటకు 

జనులను పేర్రేపించుచునాన్డని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:29 => ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన తోర్ఫిమును అతనితో కూడ 

పటట్ణములో అంతకుముందు వారు చూచి యునన్ందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని 

వచెచ్నని ఊహించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:23 => వారు కేకలువేయుచు తమపై బటట్లు విదులుచ్కొని 

ఆకాశముతటుట్ దుమెమ్తిత్ పోయుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

1 రాజులు 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 3:8 => కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ 

దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు 

అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 
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నిరగ్మకాండము 3:9 => ఇశార్యేలీయుల మొర నిజముగా నాయొదద్కు చేరినది, ఐగుపీత్యులు 

వారిని పెటుట్చునన్ హింస చూచితిని. 

యిరిమ్యా 38:2 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ పటట్ణము నిశచ్యముగా 

బబులోనురాజు దండుచేతికి అపప్గింపబడును, అతడు దాని పటుట్కొనును అని యిరీమ్యా 

పర్జలకందరికి పర్కటింపగా  

యిరిమ్యా 38:3 => మతాత్ను కుమారుడైన షెఫటయ్యును పషూరు కుమారుడైన గెదలాయ్యును 

షెలెమాయ్ కుమారుడైన యూకలును మలీక్యా కుమారుడైన పషూరును వినిరి గనుక ఆ పర్ధానులు 

రాజుతో మనవి చేసినదేమనగా ఈ మనుషుయ్డు ఈ పర్జలకు నషట్ము కోరువాడేగాని కేష్మము 

కోరువాడు కాడు. 

యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 

లూకా 23:5 => అయితే వారు ఇతడు గలిలయ దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకును యూదయ 

దేశమందంతట ఉపదేశించుచు పర్జలను రేపుచునాన్డని మరింత పటుట్దలగా చెపిప్రి. 

2 రాజులు 8:7 => ఎలీషా దమసుక్నకు వచెచ్ను. ఆ కాలమున సిరియా రాజైన బెనహ్దదు 

రోగియైయుండి, దైవజనుడైన అతడు ఇకక్డికి వచిచ్యునాన్డని తెలిసికొని 

ఎజార్ 4:15 => మరియు తమ పూరివ్కులు వార్యించిన రాజయ్పు దసాత్వేజులను చూచినయెడల, ఈ 

పటట్ణపువారు తిరుగుబాటు చేయువారుగాను, రాజులకును దేశములకును హాని చేయువారుగాను, 

కలహకారులుగాను కనబడుదురనియు, అందువలననే యీ పటట్ణము నాశనము పొందెననియు 

రాజయ్పు దసాత్వేజులవలననే తమకు తెలియవచుచ్ను. 

ఎసేత్రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 
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విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

యెషయా 24:1 => ఆలకించుడి యెహోవా దేశమును వటిట్దిగా చేయుచునాన్డు ఆయన దాని 

పాడుగాచేసి కలోల్లపరచుచునాన్డు దాని నివాసులను చెదరగొటుట్చునాన్డు. 

యెషయా 29:16 => అయోయ్, మీరెంత మూరు ఖ్లు? కుమమ్రికిని మంటికిని భేదములేదని 

యెంచదగునా? చేయబడిన వసుత్వు దాని చేసినవారిగూరిచ్ ఇతడు ననున్ చేయలేదనవచుచ్నా? 

రూపింపబడిన వసుత్వు రూపించినవానిగూరిచ్ ఇతనికి బుదిధ్లేదనవచుచ్నా?  

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

దానియేలు 3:8 => ఆ సమయమందు కలీద్యులలో కొందరు ముఖుయ్లు వచిచ్ యూదులపైని 

కొండెములు చెపిప్ 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 
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లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

యోహాను 12:19 => కావున పరిసయుయ్లు ఒకరితో ఒకరు మన పర్యతన్ములెటుల్ 

నిష పర్యోజనమైపోయినవో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయనవెంట పోయినదని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

1 కొరిందీయులకు 2:3 => మరియు బలహీనతతోను భయముతోను ఎంతో వణకుతోను మీయొదద్ 

నుంటిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

వచనము 10 
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వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:21 => రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను 

కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:9 => అయితే ఫేసుత్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ అకక్డ నా యెదుట ఈ సంగతులనుగూరిచ్ విమరిశ్ంపబడుట నీకిషట్మా అని 

పౌలును అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

ఎజార్ 4:12 => తమ సనిన్ధినుండి మాయొదద్కు వచిచ్న యూదులు యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

తిరుగుబాటుచేసిన ఆ చెడుపటట్ణమును కటుట్చునాన్రు. వారు దాని పార్కారములను నిలిపి దాని 

పునాదులను మరమమ్తు చేయుచునాన్రు. 

ఎజార్ 4:13 => కావున రాజవైన తమకు తెలియవలసినదేమనగా, ఈ పటట్ణమును కటిట్ దాని 

పార్కారములను నిలువబెటిట్నయెడల వారు శిసుత్గాని సుంకముగాని పనున్గాని యియయ్క యుందురు, 

అపుప్డు రాజునకు రావలసిన పైకము నషట్మగును. 
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ఎజార్ 4:14 => మేము రాజు యొకక్ ఉపుప్ తినన్వారము గనుక రాజునకు నషట్ము రాకుండ మేము 

చూడవలెనని ఈ యుతత్రమును పంపి రాజవైన తమకు ఈ సంగతి తెలియజేసితివిు. 

ఎజార్ 4:15 => మరియు తమ పూరివ్కులు వార్యించిన రాజయ్పు దసాత్వేజులను చూచినయెడల, ఈ 

పటట్ణపువారు తిరుగుబాటు చేయువారుగాను, రాజులకును దేశములకును హాని చేయువారుగాను, 

కలహకారులుగాను కనబడుదురనియు, అందువలననే యీ పటట్ణము నాశనము పొందెననియు 

రాజయ్పు దసాత్వేజులవలననే తమకు తెలియవచుచ్ను. 

దానియేలు 3:12 => రాజా, తాము షదర్కు, మేషాకు, అబేదన్గో అను ముగుగ్రు యూదులను 

బబులోను దేశములోని రాచకారయ్ములు విచారించుటకు నియమించితిరి; ఆ మనుషుయ్లు తమరి 

ఆజఞ్ను లక్షయ్పెటట్లేదు, తమరి దేవతలను పూజించుటలేదు, తమరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రించుటయే లేదు అనిరి. 

దానియేలు 6:13 => అందుకు వారు చెరపటట్బడిన యూదులలో నునన్ ఆ దానియేలు, నినేన్గాని 

నీవు పుటిట్ంచిన శాసనమునేగాని లక్షయ్పెటట్క, అనుదినము ముమామ్రు పార్రథ్న చేయుచు 

వచుచ్చునాన్డనిరి. 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 

1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరు ఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

ఎజార్ 4:15 => మరియు తమ పూరివ్కులు వార్యించిన రాజయ్పు దసాత్వేజులను చూచినయెడల, ఈ 

పటట్ణపువారు తిరుగుబాటు చేయువారుగాను, రాజులకును దేశములకును హాని చేయువారుగాను, 

కలహకారులుగాను కనబడుదురనియు, అందువలననే యీ పటట్ణము నాశనము పొందెననియు 

రాజయ్పు దసాత్వేజులవలననే తమకు తెలియవచుచ్ను. 
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ఎసేత్రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 

విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మతత్యి 22:17 => నీకేమి తోచుచునన్ది? కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా? కాదా? మాతో 

చెపుప్మని అడుగుటకు హేరోదీయులతో కూడ తమ శిషుయ్లను ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

వచనము 11 

వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, 

పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని పర్తిదినమును లేఖనములు 

పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 
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యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 

వచనము 12 

అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గీర్సుదేశసుథ్లైన సతరీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు 

విశవ్సించిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 13 

అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు 

తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:25 => గనుక అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళ అతనిని తీసికొనిపోయి గంపలో 

ఉంచి, గోడగుండ అతనిని కిర్ందికి దింపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

యెహోషువ 2:15 => ఆమె యిలుల్ పటట్ణపు పార్కారముమీద నుండెను, ఆమె పార్కారము మీద 

నివసించునది గనుక తార్డువేసి కిటికి దావ్రా వారిని దింపెను. 
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యెహోషువ 2:16 => ఆమె మిముమ్ను తరుమబోయినవారు మీకెదురుగా వచెచ్దరేమో, మీరు 

కొండలకు వెళి ల్ తరుమబోయిన వారు తిరిగి వచుచ్వరకు మూడుదినములు అచచ్ట దాగియుండుడి, 

తరువాత మీ తోర్వను వెళుల్డని వారితో అనగా 

1 సమూయేలు 19:12 => కిటికీగుండ దావీదును దింపగా అతడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 

1 సమూయేలు 19:13 => తరువాత మీకాలు ఒక గృహదేవత బొమమ్ను తీసి మంచము మీద పెటిట్ 

మేకబొచుచ్ తలవైపున ఉంచి దుపప్టితో కపిప్వేసి 

1 సమూయేలు 19:14 => సౌలు దావీదును పటుట్కొనుటకై దూతలను పంపగా అతడు రోగియై 

యునాన్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 19:15 => దావీదును చూచుటకు సౌలు దూతలను పంపి నేను అతని చంపునటుల్గా 

మంచముతో అతని తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 19:16 => ఆ దూతలు వచిచ్ లోపల చొచిచ్ చూచినపుప్డు తలతటుట్న మేకబొచుచ్గల 

యొకటి మంచము మీద కనబడెను. 

1 సమూయేలు 19:17 => అపుప్డు సౌలు తపిప్ంచుకొని పోవునటుల్గా నీవు నా శతుర్వుని పంపివేసి 

ననీన్లాగున ఎందుకు మోసపుచిచ్తివని మీకాలు నడుగగా మీకాలు నెనెందుకు నినున్ చంపవలెను? 

ననున్ పోనిమమ్ని దావీదు తనతో చెపిప్నందుకని సౌలుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 20:42 => అంతట యోనాతాను యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ను నీ సంతతికిని 

నా సంతతికిని మధయ్ను ఎనన్టెనన్టికి సాకిష్గా నుండునుగాక. మనమిదద్రము యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసికొని యునాన్ము గనుక మనసుస్లో నెమమ్ది గలిగి పొమమ్ని 

దావీదుతో చెపప్గా దావీదు లేచి వెళి ల్పోయెను; యోనాతానును పటట్ణమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:4 => మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, 

థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, 

ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:7 => లుసత్రలో బలహీన పాదములుగల యొకడుండెను.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 3:7 => యేసు తన శిషుయ్లతో కూడ సముదర్మునొదద్కు వెళల్గా, గలిలయనుండి వచిచ్న గొపప్ 

జనసమూహము ఆయనను వెంబడించెను, 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:36 => దేవుని వాకయ్ము మీయొదద్నుండియే బయలువెళె ల్నా? మీయొదద్కు 

మాతర్మే వచెచ్నా? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => సహోదరులారా, మేము శరీరమునుబటిట్ కొదిద్ కాలము మిముమ్ను 

ఎడబాసియునన్ను, మనసుస్నుబటిట్ మీదగగ్ర ఉండి, మిగుల అపేక్షతో మీ ముఖము చూడవలెనని మరి 

యెకుక్వగా పర్యతన్ము చేసితివిు. 

వచనము 14 

వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు 

అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 
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సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

యిరిమ్యా 2:21 => శేర్షఠ్మైన దార్కాష్వలిల్వంటి దానిగా నేను నినున్ నాటితిని; కేవలము నికక్మైన 

వితత్నమువలని చెటుట్వంటి దానిగా నినున్ నాటితిని; నాకు జాతిహీనపు దార్కాష్వలిల్వలె నీ వెటుల్ 

భర్షట్సంతానమైతివి? 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:46 => అందుకు నతనయేలు నజరేతులోనుండి మంచిదేదైన రాగలదా అని అతని 

నడుగగా వచిచ్ చూడుమని ఫిలిపుప్ అతనితో అనెను. 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

యోహాను 1:48 => ననున్ నీవు ఏలాగు ఎరుగుదువని నతనయేలు ఆయనను అడుగగా యేసు 

ఫిలిపుప్ నినున్ పిలువకమునుపే, నీవు ఆ అంజూరపు చెటుట్కిర్ంద ఉనన్పుప్డే నినున్ చూచితినని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:1 => అనయ్జనులును దేవుని వాకయ్మంగీకరించిరని అపొసత్లులును 

యూదయ యందంతటనునన్ సహోదరులును వినిరి. 

Page  of 2436 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

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 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 
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1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

కీరత్నలు 1:2 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు ఆనందించుచు దివారాతర్ము దానిని ధాయ్నించువాడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

కీరత్నలు 119:97 => (మేమ ) నీ ధరమ్శాసత్రము నాకెంతో పిర్యముగానునన్ది దినమెలల్ నేను దానిని 

ధాయ్నించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

కీరత్నలు 119:148 => నీవిచిచ్న వాకయ్మును నేను ధాయ్నించుటకై నాకనున్లు రాతిర్జాములు 

కాకమునుపే తెరచుకొందును. 

యెషయా 8:20 => ధరమ్శాసత్రమును పర్మాణ వాకయ్మును విచారించుడి; ఈ వాకయ్ పర్కారము వారు 

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

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.  

లూకా 16:29 => అందుకు అబార్హాము--వారియొదద్ మోషేయు పర్వకత్లును ఉనాన్రు; వారి మాటలు 

వినవలెనని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 3:21 => సతయ్వరత్నుడైతే తన కిర్యలు దేవుని మూలముగా చేయబడియునన్వని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 
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యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

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 1:10 => 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. 

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. 
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1 యోహాను 4:5 => వారు లోక సంబంధులు గనుక లోకసంబంధులైనటుట్ మాటలాడుదురు, 

లోకము వారి మాట వినును. 

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. 

లేవీయకాండము 11:3 => జంతువులలో ఏది డెకక్లుగలదై నెమరువేయునో దాని తినవచుచ్ను గాని 

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 దినవృతాత్ంతములు 4:9 => యబేబ్జు1 తన సహోదరులకంటె ఘనము పొందినవాడైయుండెను 

వేదనపడి యితని కంటినని అతని తలిల్ అతనికి యబేబ్జు అని పేరుపెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => కాబటిట్ మీరు ఈ మంచిదేశమును సావ్సథ్య్ముగా అనుభవించి, మీ 

తరువాత మీ సంతతివారికి శాశవ్తసావ్సథ్య్ముగా దానిని అపప్గించునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా 

మీకిచిచ్న యాజఞ్లనిన్యు ఎటిట్వో తెలిసికొని వాటిని గైకొనుడి అని యెహోవా సమాజమునకు చేరిన 

ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగను మన దేవుడు ఆలకించుచుండగను నేను మిముమ్ను హెచచ్రిక 

చేయుచునాన్ను. 

నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 
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సామెతలు 15:14 => బుదిధ్మంతుని మనసుస్ జాఞ్నము వెదకును బుదిధ్హీనులు మూఢతవ్ము 

భుజించెదరు. 

పర్సంగి 5:1 => నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవునపుప్డు నీ పర్వరత్న జాగర్తత్గా చూచుకొనుము; 

బుదిధ్హీనులు అరిప్ంచునటుల్గా బలి అరిప్ంచుటకంటె సమీపించి ఆలకించుట శేర్షఠ్ము; వారు 

తెలియకయే దురామ్రగ్పు పనులు చేయుదురు. 

పరమగీతము 8:2 => నేను నీకు మారగ్దరిశ్నౌదును నా తలిల్యింట చేరుచ్దును నీవు నాకు 

ఉపదేశము చెపుప్దువు సంభార సమిమ్ళిత దార్కాష్రసమును నా దాడిమఫల రసమును నేను నీకితుత్ను.  

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.  

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. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మారుక్ 4:8 => కొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి పెరిగి పైరై ముపప్దంతలుగాను 

అరువదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించెను. 

మారుక్ 4:24 => మరియు ఆయన మీరేమి వినుచునాన్రో జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. మీరెటిట్ కొలతతో 

కొలుతురో మీకును అటిట్ కొలతతోనే కొలువబడును, మరి ఎకుక్వగా మీకియయ్బడును. 

మారుక్ 12:24 => అందుకు యేసు మీరు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని యెరుగకపోవుట 

వలననే పొరబడుచునాన్రు. 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 
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లూకా 8:18 => కలిగినవానికి ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి తనకు కలదని అనుకొనునది 

కూడ తీసివేయబడును గనుక మీరేలాగు వినుచునాన్రో చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 4:42 => మామటుట్కు మేము విని, యీయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలిసికొని 

నముమ్చునాన్మనిరి. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:28 => అతడు తిరిగి వెళుల్చు, తన రథముమీద కూరుచ్ండి పర్వకత్యైన 

యెషయా గర్ంథము చదువుచుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:36 => దేవుని వాకయ్ము మీయొదద్నుండియే బయలువెళె ల్నా? మీయొదద్కు 

మాతర్మే వచెచ్నా? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

1 తిమోతి 4:13 => నేను వచుచ్వరకు చదువుట యందును, హెచచ్రించుట యందును, బోధించుట 

యందును జాగర్తత్గా ఉండుము. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 
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యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళి ల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

వచనము 15 

పౌలును సాగనంప వెళి ల్నవారు అతనిని ఏథెనుస్ పటట్ణము వరకు తోడుకొనివచిచ్, సీలయు తిమోతియు 

సాధయ్మైనంత శీఘర్ముగా అతని యొదద్కు రావలెనని ఆజఞ్పొంది బయలుదేరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 
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కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:46 => అందుకు నతనయేలు నజరేతులోనుండి మంచిదేదైన రాగలదా అని అతని 

నడుగగా వచిచ్ చూడుమని ఫిలిపుప్ అతనితో అనెను. 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

యోహాను 1:48 => ననున్ నీవు ఏలాగు ఎరుగుదువని నతనయేలు ఆయనను అడుగగా యేసు 

ఫిలిపుప్ నినున్ పిలువకమునుపే, నీవు ఆ అంజూరపు చెటుట్కిర్ంద ఉనన్పుప్డే నినున్ చూచితినని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 

యాకోబు 1:10 => ఏలయనగా ఇతడు గడిడ్పువువ్వలె గతించిపోవును.  

ఆదికాండము 34:19 => ఆ చినన్వాడు యాకోబు కుమారెత్ యందు పీర్తిగలవాడు గనుక అతడు ఆ 

కారయ్ము చేయుటకు తడవు చేయలేదు. అతడు తన తండిర్ యింటి వారందరిలో ఘనుడు 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

పరమగీతము 8:2 => నేను నీకు మారగ్దరిశ్నౌదును నా తలిల్యింట చేరుచ్దును నీవు నాకు 

ఉపదేశము చెపుప్దువు సంభార సమిమ్ళిత దార్కాష్రసమును నా దాడిమఫల రసమును నేను నీకితుత్ను.  

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

లూకా 16:29 => అందుకు అబార్హాము--వారియొదద్ మోషేయు పర్వకత్లును ఉనాన్రు; వారి మాటలు 

వినవలెనని అతనితో చెపప్గా 

యోహాను 3:21 => సతయ్వరత్నుడైతే తన కిర్యలు దేవుని మూలముగా చేయబడియునన్వని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

యోహాను 4:42 => మామటుట్కు మేము విని, యీయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలిసికొని 

నముమ్చునాన్మనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:28 => అతడు తిరిగి వెళుల్చు, తన రథముమీద కూరుచ్ండి పర్వకత్యైన 

యెషయా గర్ంథము చదువుచుండెను.  

Page  of 2445 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

వచనము 16 

పౌలు ఏథెనుస్లో వారికొరకు కనిపెటుట్కొనియుండగా, ఆ పటట్ణము విగర్హములతో నిండియుండుట 

చూచినందున అతని ఆతమ్ పరితాపము పటట్లేకపోయెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

లూకా 12:51 => నేను భూమిమీద సమాధానము కలుగజేయ వచిచ్తినని మీరు తలంచుచునాన్రా? 

కాదు; భేదమునే కలుగజేయ వచిచ్తినని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => అటిట్ శర్మలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన 

వారమని మీరెరుగుదురు. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 

వచనము 17 
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కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో 

తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:25 => గనుక అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళ అతనిని తీసికొనిపోయి గంపలో 

ఉంచి, గోడగుండ అతనిని కిర్ందికి దింపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 

యెహోషువ 2:16 => ఆమె మిముమ్ను తరుమబోయినవారు మీకెదురుగా వచెచ్దరేమో, మీరు 

కొండలకు వెళి ల్ తరుమబోయిన వారు తిరిగి వచుచ్వరకు మూడుదినములు అచచ్ట దాగియుండుడి, 

తరువాత మీ తోర్వను వెళుల్డని వారితో అనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:22 => అపుప్డు తనకు పరిచరయ్చేయు వారిలో తిమోతి ఎరసుత్ అను 

వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  

1 తిమోతి 1:3 => నేను మాసిదోనియకు వెళుల్చుండగా సతయ్మునకు భినన్మైన బోధ చేయవదద్నియు, 

కలప్నాకథలును మితము లేని వంశావళులును, 

తీతుకు 1:5 => నేను నీ కాజాఞ్పించిన పర్కారము నీవు లోపముగా ఉనన్వాటిని దిదిద్, పర్తి 

పటట్ణములోను పెదద్లను నియమించు నిమితత్మే నేను కేర్తులో నినున్ విడిచి వచిచ్తిని. 
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ఆదికాండము 9:27 => దేవుడు యాపెతును విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములలో 

నివసించును అతనికి కనాను దాసుడగును అనెను. 

1 సమూయేలు 20:5 => అందుకు దావీదు రేపటిదినము అమావాసయ్; అపుప్డు నేను తపప్క 

రాజుతోకూడ కూరుచ్ండి భోజనము చేయవలెను; అయితే ఎలుల్ండి సాయంతర్మువరకు చేనిలో 

దాగుటకు నాకు సెలవిముమ్. 

1 రాజులు 17:3 => నీవు ఇచచ్టనుండి తూరుప్వైపునకు పోయి యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ 

కెరీతు వాగుదగగ్ర దాగియుండుము; 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మారుక్ 3:7 => యేసు తన శిషుయ్లతో కూడ సముదర్మునొదద్కు వెళల్గా, గలిలయనుండి వచిచ్న గొపప్ 

జనసమూహము ఆయనను వెంబడించెను, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

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 16:1 => పౌలు దెరేబ్కును లుసత్రకును వచెచ్ను. అకక్డ తిమోతి అను ఒక 

శిషుయ్డుండెను. అతడు విశవ్సించిన యొక యూదురాలి కుమారుడు, అతని తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 
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రోమీయులకు 16:21 => నా జతపనివాడగు తిమోతి నా బంధువులగు లూకియ యాసోను, 

సోసిపతుర్ అనువారును మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

వచనము 18 

ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ 

వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును 

గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:1 => అటుతరువాత పౌలు ఏథెనుస్నుండి బయలుదేరి కొరింథునకు 

వచిచ్, పొంతు వంశీయుడైన అకుల అను ఒక యూదుని, అతని భారయ్యైన పిర్సిక్లల్ను కనుగొని 

వారియొదద్కు వెళె ల్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => కాబటిట్ ఇక సహింపజాలక ఏథెనుస్లో మేమొంటిగానైనను ఉండుట 

మంచిదని యెంచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 
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2 తిమోతి 4:11 => లూకా మాతర్మే నాయొదద్ ఉనాన్డు. మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని రముమ్, అతడు 

పరిచారము నిమితత్ము నాకు పర్యోజనకరమైనవాడు. తుకికును ఎఫెసునకు పంపితిని. 

2 తిమోతి 4:20 => ఎరసుత్ కొరింథులో నిలిచిపోయెను. తోర్ఫిము రోగియైనందున అతని మిలేతులో 

విడిచి వచిచ్తిని. 

2 తిమోతి 4:21 => శీతకాలము రాకమునుపు నీవు వచుచ్టకు పర్యతన్ముచేయుము. యుబూలు, 

పుదే, లిను, కౌ ల్దియయు సహోదరులందరును నీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

తీతుకు 3:12 => నికొపొలిలో శీతకాలము గడపవలెనని నేను నిరణ్యించుకొనాన్ను గనుక నేను 

అరెత్మానైనను తుకికునైనను నీయొదద్కు పంపినపుప్డు అకక్డికి నాయొదద్కు వచుచ్టకై పర్యతన్ము 

చేయుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:36 => దేవుని వాకయ్ము మీయొదద్నుండియే బయలువెళె ల్నా? మీయొదద్కు 

మాతర్మే వచెచ్నా? 

1 కొరిందీయులకు 16:6 => అపుప్డు మీయొదద్ కొంతకాలము ఆగవచుచ్ను, ఒకవేళ 

శీతకాలమంతయు గడుపుదును. అపుప్డు నేను వెళె ల్డి సథ్లమునకు మీరు ననున్ సాగనంపవచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 
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వచనము 19 

అంతట వారు అతని వెంటబెటుట్కొని అరేయొపగు అను సభయొదద్కు తీసికొనిపోయి నీవు చేయుచునన్ 

యీ నూతన బోధ యెటిట్దో మేము తెలిసికొనవచుచ్నా? 

నిరగ్మకాండము 32:19 => అతడు పాళెమునకు సమీపింపగా, ఆ దూడను, వారు నాటయ్మాడుటను 

చూచెను. అందుకు మోషే కోపము మండెను; అతడు కొండదిగువను తనచేతులలోనుండి ఆ పలకలను 

పడవేసి వాటిని పగులగొటెట్ను 

నిరగ్మకాండము 32:20 => మరియు అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగిన్తో కాలిచ్ 

పొడిచేసి నీళల్మీద చలిల్ ఇశార్యేలీయులచేత దాని తార్గించెను. 

సంఖాయ్కాండము 25:6 => ఇదిగో మోషే కనున్లయెదుటను, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ ఏడుచ్చుండిన ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముయొకక్ కనున్లయెదుటను , 

ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు తన సహోదరులయొదద్కు ఒక మిదాయ్ను సతరీని తోడుకొనివచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 25:7 => యాజకుడైన అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన 

ఫీనెహాసు అది చూచి, 

సంఖాయ్కాండము 25:8 => సమాజమునుండి లేచి, యీటెను చేతపటుట్కొని పడకచోటికి ఆ 

ఇశార్యేలీయుని వెంబడి వెళి ల్ ఆ యిదద్రిని, అనగా ఆ ఇశార్యేలీయుని ఆ సతరీని కడుపులో గుండ 

దూసిపోవునటుల్ పొడిచెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి తెగులు నిలిచిపోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 25:9 => ఇరువది నాలుగువేలమంది ఆ తెగులుచేత చనిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 25:10 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను యాజకుడైన 

అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు, 

సంఖాయ్కాండము 25:11 => వారి మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను ఓరవ్లేకపోవుటవలన 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి నా కోపము మళి ల్ంచెను గనుక నేను ఓరవ్లేకయుండియు 

ఇశార్యేలీయులను నశింపజేయలేదు. 
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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. 

1 రాజులు 19:14 => అందుకతడు ఇశార్యేలువారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడను మాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణము 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని చెపెప్ను. 

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

యోబు 32:18 => నా మనసుస్నిండ మాటలునన్వి నా అంతరంగముననునన్ ఆతమ్ ననున్ 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

యోబు 32:19 => నా మనసుస్ తెరువబడని దార్కాష్రసపు తితిత్వలె నునన్ది కొర్తత్ తితుత్లవలె అది 

పగిలిపోవుటకు సిదధ్ముగా నునన్ది. 

యోబు 32:20 => నేను మాటలాడి ఆయాసము తీరుచ్కొనెదను నా పెదవులు తెరచి నేను 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను. 

కీరత్నలు 69:9 => నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్ నిందించినవారి నిందలు 

నామీద పడియునన్వి. 

కీరత్నలు 119:136 => జనులు నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరింపకపోయినందుకు నా కనీన్రు ఏరులై 

పారుచునన్ది. 
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కీరత్నలు 119:158 => దోర్హులను చూచి నేను అసహియ్ంచుకొంటిని నీవిచిచ్న మాటను వారు 

లక్షయ్పెటట్రు. 

యిరిమ్యా 20:9 => ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన నామమునుబటిట్ పర్కటింపను, అని 

నేననుకొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె మండుచు నా యెముకలలోనే 

మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్ యోరిచ్ విసికియునాన్ను, చెపప్క మానలేదు. 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

యోహాను 2:13 => యూదుల పసాక్పండుగ సమీపింపగా యేసు యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:23 => నేను సంచరించుచు మీ దేవతా పర్తిమలను చూచుచుండగా ఒక 

బలిపీఠము నాకు కనబడెను. దానిమీద తెలియబడని దేవునికి అని వార్యబడియునన్ది. కాబటిట్ మీరు 

తెలియక దేనియందు భకిత్కలిగియునాన్రో దానినే నేను మీకు పర్చురపరచుచునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:24 => ఆహాజు దేవుని మందిరపు ఉపకరణములను సమకూరిచ్ వాటిని 

తెగగొటిట్ంచి యెహోవా మందిరపు తలుపులను మూసివేయించి యెరూషలేమునందంతట 

బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

యెషయా 2:8 => వారి దేశము విగర్హములతో నిండియునన్ది వారు తమ చేతిపనికి తాము వేర్ళల్తో 

చేసినదానికి నమసాక్రము చేయుదురు 

యిరిమ్యా 6:11 => కావున నేను యెహోవా కోర్ధముతో నిండియునాన్ను, దానిని అణచుకొని 

అణచుకొని నేను విసికియునాన్ను, ఒకడు తపప్కుండ వీధిలోనునన్ పసిపిలల్లమీదను యౌవనుల 
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గుంపుమీదను దాని కుమమ్రింపవలసి వచెచ్ను, భారాయ్ భరత్లును వయసుస్ మీరినవారును వృదుధ్లును 

పటుట్కొనబడెదరు. 

యిరిమ్యా 50:38 => నీళల్కు ఎదద్డి తగులును అవి ఇంకిపోవును అది చెకక్బడిన విగర్హములుగల 

దేశము జనులు భీకర పర్తిమలనుబటిట్ పిచిచ్చేషట్లు చేయుదురు.  

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

యోహాను 13:21 => యేసు ఈ మాటలు పలికిన తరువాత ఆతమ్లో కలవరపడి మీలో ఒకడు ననున్ 

అపప్గించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని రూఢిగా చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:22 => పౌలు అరేయొపగు మధయ్ నిలిచి చెపిప్నదేమనగా 

ఏథెనుస్వారలారా, మీరు సమసత్ విషయములలో అతిదేవతాభకిత్ గలవారైయునన్టుట్ నాకు 

కనబడుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 
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వచనము 20 

కొనిన్ కొర్తత్సంగతులు మా చెవులకు వినిపించుచునాన్వు గనుక వీటి భావమేమో మేము 

తెలిసికొనగోరుచునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:4 => ఆ పటట్ణపు జనసమూహములో భేదములు పుటట్గా కొందరు 

యూదుల పక్షముగాను కొందరు అపొసత్లుల పక్షముగాను ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

సామెతలు 1:20 => జాఞ్నము వీధులలో కేకలు వేయుచునన్ది సంతవీధులలో బిగగ్రగా పలుకుచునన్ది 

సామెతలు 1:21 => గొపప్ సందడిగల సథ్లములలో పర్కటన చేయుచునన్ది పురదావ్రములలోను 

పటట్ణములోను జాఞ్నము పర్చురించుచు తెలియజేయుచునన్ది  

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 8:1 => జాఞ్నము ఘోషించుచునన్ది వివేచన తన సవ్రమును వినిపించుచునన్ది 

సామెతలు 8:2 => తోర్వపర్కక్ను రాజవీధుల మొగలలోను నడిమారగ్ములలోను అది నిలుచుచునన్ది 

సామెతలు 8:3 => గుమమ్ములయొదద్ను పురదావ్రమునొదద్ను పటట్ణపు గవునులయొదద్ను నిలువబడి 

అది ఈలాగు గటిట్గా పర్కటన చేయుచునన్ది 

సామెతలు 8:4 => మానవులారా, మీకే నేను పర్కటించుచునాన్ను నరులగు మీకే నా కంఠసవ్రము 

వినిపించుచునాన్ను. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

యిరిమ్యా 6:11 => కావున నేను యెహోవా కోర్ధముతో నిండియునాన్ను, దానిని అణచుకొని 

అణచుకొని నేను విసికియునాన్ను, ఒకడు తపప్కుండ వీధిలోనునన్ పసిపిలల్లమీదను యౌవనుల 

గుంపుమీదను దాని కుమమ్రింపవలసి వచెచ్ను, భారాయ్ భరత్లును వయసుస్ మీరినవారును వృదుధ్లును 

పటుట్కొనబడెదరు. 

మతత్యి 5:1 => ఆయన ఆ జనసమూహములను చూచి కొండ యెకిక్ కూరుచ్ండగా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

మతత్యి 5:2 => అపుప్డాయన నోరు తెరచి యీలాగు బోధింపసాగెను 
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మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళి ల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

లూకా 12:3 => అందుచేత మీరు చీకటిలో మాటలాడుకొనునవి వెలుగులో వినబడును, మీరు 

గదులయందు చెవిలో చెపుప్కొనునది మిదె ద్లమీద చాటింపబడును. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 

మతత్యి 20:3 => తరువాత అతడు దాదాపు తొమిమ్ది గంటలకు వెళి ల్ సంతవీధిలో ఊరక 

నిలిచియునన్ మరికొందరిని చూచి 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

వచనము 21 

ఏథెనుస్ వారందరును అకక్డ నివసించు పరదేశులును ఏదోయొక కొర్తత్సంగతి చెపుప్టయందును 

వినుటయందును మాతర్మే తమ కాలము గడుపుచుండువారు. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱిఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱిఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

దయాపూరవ్క సంకలప్మాయెను. 

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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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

మారుక్ 9:14 => వారు శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్, వారి చుటుట్ బహు జనులు కూడియుండుటయు 

శాసు త్ర్లు వారితో తరిక్ంచుటయు చూచిరి. 

లూకా 11:53 => ఆయన అకక్డనుండి వెళి ల్నపుప్డు శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నిండ 

పగబటిట్ ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని యుండి, ఆయన నోటనుండి వచుచ్ ఏమాటనైనను 

పటుట్కొనుటకు పొంచి,  

సామెతలు 23:9 => బుదిధ్హీనుడు వినగా మాటలాడకుము అటిట్వాడు నీ మాటలలోని జాఞ్నమును 

తృణీకరించును. 

సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱిఱ్వాడు కావలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 
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1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

2 రాజులు 9:11 => యెహూ బయలుదేరి తన యజమానుని సేవకులయొదద్కు రాగా ఒకడు ఏమి 

సంభవించినది? ఆ వెఱిఱ్వాడు నీయొదద్కు వచిచ్న హేతువేమని అతని నడుగగా, అతడు వానిని వాని 

మాటలు మీరెరిగెయునాన్రని చెపెప్ను. 

యోబు 11:2 => పర్వాహముగా బయలువెళుల్ మాటలకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్వలెను గదా. 

వదరుబోతు వాయ్జెయ్ము నాయ్యమని యెంచదగునా? 

యిరిమ్యా 20:7 => యెహోవా, నీవు ననున్ పేర్రేపింపగా నీ పేర్రేపణకు లోబడితిని; నీవు 

బలవంతముచేసి ననున్ గెలిచితివి, నేను దినమెలల్ నవువ్లపాలైతిని, అందరు ననున్ ఎగతాళి 

చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 20:49 => అయోయ్ పర్భువా యెహోవా వీడు గూఢమైన మాటలు పలుకువాడు కాడా 

అని వారు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురని నేనంటిని. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 
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మారుక్ 9:10 => మృతులలోనుండి లేచుట అనగా ఏమిటో అని వారొకనితో ఒకడు తరిక్ంచుచు ఆ 

మాట మనసుస్న ఉంచుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

1 కొరిందీయులకు 1:18 => సిలువను గూరిచ్న వారత్, నశించుచునన్ వారికి వెఱిఱ్తనము గాని 

రకిష్ంపబడుచునన్ మనకు దేవుని శకిత్. 

1 కొరిందీయులకు 1:22 => యూదులు సూచక కిర్యలు చేయుమని అడుగుచునాన్రు, గీర్సు 

దేశసుథ్లు జాఞ్నము వెదకుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱిఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱిఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 
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కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => 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 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 తిమోతి 6:20 => ఓ తిమోతి, నీకు అపప్గింపబడిన దానిని కాపాడి, అపవితర్మైన వటిట్ 

మాటలకును, జాఞ్నమని అబదధ్ముగా చెపప్బడిన విపరీత వాదములకును దూరముగా ఉండుము. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 22 

పౌలు అరేయొపగు మధయ్ నిలిచి చెపిప్నదేమనగా ఏథెనుస్వారలారా, మీరు సమసత్ విషయములలో 

అతిదేవతాభకిత్ గలవారైయునన్టుట్ నాకు కనబడుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:22 => పౌలు అరేయొపగు మధయ్ నిలిచి చెపిప్నదేమనగా 

ఏథెనుస్వారలారా, మీరు సమసత్ విషయములలో అతిదేవతాభకిత్ గలవారైయునన్టుట్ నాకు 

కనబడుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:20 => కొనిన్ కొర్తత్సంగతులు మా చెవులకు వినిపించుచునాన్వు గనుక 

వీటి భావమేమో మేము తెలిసికొనగోరుచునాన్మని చెపిప్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఫేలికుస్ యూదురాలైన దుర్సిలల్ అను 

తన భారయ్తోకూడ వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీర్సుత్యేసునందలి విశావ్సమునుగూరిచ్ అతడు 

బోధింపగా వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:22 => అందుకు అగిర్పప్ ఆ మనుషుయ్డు చెపుప్కొనునది నేనును 

వినగోరుచునాన్నని ఫేసుత్తో అనగా అతడు రేపు వినవచుచ్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:1 => అగిర్పప్ పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెపుప్కొనుటకు నీకు 

సెలవైనదనెను. అపుప్డు పౌలు చేయిచాచి యీలాగు సమాధానము చెపప్సాగెను 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మారుక్ 1:27 => అందరును విసమ్యమొంది ఇదేమిటో? యిది కొర్తత్ బోధగా ఉనన్దే; ఈయన 

అధికారముతో అపవితార్తమ్లకును ఆజాఞ్పింపగా అవి ఆయనకు లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 13:34 => మీరు ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెనని మీకు కొర్తత్ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను; నేను 

మిముమ్ను పేర్మించినటే ట్ మీరును ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెను. 

1 యోహాను 2:7 => పిర్యులారా, మొదటనుండి మీకునన్ పూరవ్పు ఆజఞ్నే గాని కొర్తత్ ఆజఞ్ను నేను 

మీకు వార్యుటలేదు; ఈ పూరవ్పు ఆజఞ్ మీరు వినిన వాకయ్మే. 

1 యోహాను 2:8 => మరియు కొర్తత్ ఆజఞ్ను మీకు వార్యుచునాన్ను. చీకటి గతించుచునన్ది, 

సతయ్మైన వెలుగు ఇపుప్డు పర్కాశించుచునన్ది గనుక అది ఆయన యందును మీ యందును సతయ్మే. 

యెషయా 21:12 => కావలివాడు ఉదయమునగును రాతిర్యునగును మీరు విచారింపగోరినయెడల 

విచారించుడి మరల రండి అనుచునాన్డు. 

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:34 => అయితే కొందరు మనుషుయ్లు అతని హతుత్కొని విశవ్సించిరి. 

వారిలో అరేయొపగీతుడైన దియొనూసియు, దమరి అను ఒక సతరీయు, వీరితోకూడ మరికొందరు 

నుండిరి. 

వచనము 23 

నేను సంచరించుచు మీ దేవతా పర్తిమలను చూచుచుండగా ఒక బలిపీఠము నాకు కనబడెను. 

దానిమీద తెలియబడని దేవునికి అని వార్యబడియునన్ది. కాబటిట్ మీరు తెలియక దేనియందు 

భకిత్కలిగియునాన్రో దానినే నేను మీకు పర్చురపరచుచునాన్ను. 

హోషేయ 8:12 => నేను అతని కొరకు నా ధరమ్శాసత్రమును పరిపూరణ్ముగా వార్యించి 

నియమించినను వాటిని అతడు అనయ్ములుగా ఎంచెను. 

మతత్యి 19:23 => యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుట 

దురల్భమని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 19:24 => ఇదిగాక ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె సూదిబెజజ్ములో 

ఒంటె దూరుట సులభమని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 19:25 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని మికిక్లి ఆశచ్రయ్పడి ఆలాగైతే ఎవడు రక్షణ 

పొందగలడని అడుగగా 

మారుక్ 10:24 => ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో 

ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము; 

మారుక్ 10:25 => ధనవంతుడు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె ఒంటె సూదిబెజజ్ములో 

దూరుట సులభము. 

మారుక్ 10:26 => అందుకు వారు అతయ్ధికముగా ఆశచ్రయ్పడి అటల్యితే ఎవడు రక్షణ 

పొందగలడని ఆయన నడిగిరి. 
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యోహాను 6:60 => ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు ఈ మాట విని యిది కఠినమైన మాట, యిది 

ఎవడు వినగలడని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 7:35 => అందుకు యూదులు మనము ఈయనను కనుగొనకుండునటుల్ ఈయన ఎకక్డికి 

వెళల్బోవుచునాన్డు? గీర్సుదేశసుథ్లలో చెదరిపోయిన వారియొదద్కు వెళి ల్ గీర్సుదేశసుథ్లకు బోధించునా? 

యోహాను 7:36 => ననున్ వెదకుదురు గాని కనుగొనరు, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డికి మీరు రాలేరని 

ఆయన చెపిప్న యీ మాట ఏమిటో అని తమలోతాము చెపుప్కొనుచుండిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1:18 => సిలువను గూరిచ్న వారత్, నశించుచునన్ వారికి వెఱిఱ్తనము గాని 

రకిష్ంపబడుచునన్ మనకు దేవుని శకిత్. 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱిఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

హెబీర్యులకు 5:11 => ఇందునుగూరిచ్ మేము చెపప్వలసినవి అనేక సంగతులునన్వి గాని, మీరు 

వినుటకు మందులైనందున వాటిని విశదపరచుట కషట్ము. 

1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:12 => అందరు విభార్ంతినొంది యెటుతోచక యిదేమగునో అని ఒకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

మారుక్ 9:10 => మృతులలోనుండి లేచుట అనగా ఏమిటో అని వారొకనితో ఒకడు తరిక్ంచుచు ఆ 

మాట మనసుస్న ఉంచుకొనిరి. 
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ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

యెషయా 21:12 => కావలివాడు ఉదయమునగును రాతిర్యునగును మీరు విచారింపగోరినయెడల 

విచారించుడి మరల రండి అనుచునాన్డు. 

మతత్యి 11:20 => పిమమ్ట ఏ యే పటట్ణములలో ఆయన విసాత్రమైన అదుభ్తములు చేసెనో ఆ 

పటట్ణములవారు మారుమనసుస్ పొందకపోవుటవలన ఆయన వారినిటుల్ గదిద్ంపసాగెను. 

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:19 => అంతట వారు అతని వెంటబెటుట్కొని అరేయొపగు అను 

సభయొదద్కు తీసికొనిపోయి నీవు చేయుచునన్ యీ నూతన బోధ యెటిట్దో మేము తెలిసికొనవచుచ్నా? 

వచనము 24 

జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

ఎఫెసీయులకు 5:16 => అజాఞ్నులవలె కాక, జాఞ్నులవలె నడుచుకొనునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మీలో కొందరు ఏ పనియు చేయక పరుల జోలికి పోవుచు, 

అకర్మముగా నడుచుకొనుచునాన్రని వినుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => అటిట్వారు నెమమ్దిగా పని చేయుచు, సొంతముగా 

సంపాదించుకొనిన ఆహారము భుజింపవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట వారిని 

ఆజాఞ్పూరవ్కముగా హెచచ్రించుచునాన్ము. 
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1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 

2 తిమోతి 2:16 => అపవితర్మైన వటిట్ మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అటిట్ మాటలాడువారు 

మరి యెకుక్వగా భకిత్హీనులగుదురు. 

2 తిమోతి 2:17 => కొరుకుపుండు పార్కినటుట్ వారి మాటలు పార్కును, వారిలో హుమెనైయును 

ఫిలేతును ఉనాన్రు; 

కీరత్నలు 123:4 => మముమ్ను కరుణింపుము మముమ్ను కరుణింపుము. 

మతత్యి 20:6 => తిరిగి దాదాపు అయిదు గంటలకు వెళి ల్, మరికొందరు నిలిచియుండగా చూచి 

ఇకక్డ దినమంతయు మీరెందుకు ఊరకనే నిలిచియునాన్రని వారిని అడుగగా 

1 తిమోతి 6:20 => ఓ తిమోతి, నీకు అపప్గింపబడిన దానిని కాపాడి, అపవితర్మైన వటిట్ 

మాటలకును, జాఞ్నమని అబదధ్ముగా చెపప్బడిన విపరీత వాదములకును దూరముగా ఉండుము. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

వచనము 25 

ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను 

కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:19 => అంతట వారు అతని వెంటబెటుట్కొని అరేయొపగు అను 

సభయొదద్కు తీసికొనిపోయి నీవు చేయుచునన్ యీ నూతన బోధ యెటిట్దో మేము తెలిసికొనవచుచ్నా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:16 => పౌలు ఏథెనుస్లో వారికొరకు కనిపెటుట్కొనియుండగా, ఆ 

పటట్ణము విగర్హములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆతమ్ పరితాపము పటట్లేకపోయెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

యిరిమ్యా 10:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్చునన్దేమనగా అనయ్జనముల ఆచారముల నభయ్సింపకుడి, 

ఆకాశమందు అగపడు చిహన్ములకు జనములు భయపడును, అయితే మీరు వాటికి భయపడకుడి. 

యిరిమ్యా 10:3 => జనముల ఆచారములు వయ్రథ్ములు, అడవిలో నొకడు చెటుట్ నరకునటుల్ అది 

నరకబడును, అది పనివాడు గొడడ్లితో చేసినపని. 

యిరిమ్యా 50:38 => నీళల్కు ఎదద్డి తగులును అవి ఇంకిపోవును అది చెకక్బడిన విగర్హములుగల 

దేశము జనులు భీకర పర్తిమలనుబటిట్ పిచిచ్చేషట్లు చేయుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 

వచనము 26 

మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను 

సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో యని,  

రోమీయులకు 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

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 . 

1 కొరిందీయులకు 8:5 => దేవతలనబడినవారును పర్భువులనబడినవారును అనేకులునాన్రు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

Page  of 2470 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

కీరత్నలు 147:20 => ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన నాయ్యవిధులు 

వారికి తెలియకయే యునన్వి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

యోహాను 17:3 => అదివ్తీయ సతయ్దేవుడవైన నినున్ను, నీవు పంపిన యేసుకీర్సుత్ను ఎరుగుటయే 

నితయ్జీవము. 

యోహాను 17:25 => నీతి సవ్రూపుడవగు తండీర్, లోకము నినున్ ఎరుగలేదు; నేను నినున్ 

ఎరుగుదును; నీవు ననున్ పంపితివని వీరెరిగియునాన్రు. 

రోమీయులకు 1:20 => ఆయన అదృశయ్ లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయ్శకిత్యు దేవతవ్మును, 

జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని సృషిట్ంపబడిన వసుత్వులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచునన్వి గనుక వారు 

నిరుతత్రులై యునాన్రు. 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱిఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

దయాపూరవ్క సంకలప్మాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 
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2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 4:8 => ఆ కాలమందైతే మీరు దేవుని ఎరుగనివారై, నిజమునకు దేవుళుల్ కానివారికి 

దాసులైయుంటిరి గాని 

గలతీయులకు 4:9 => యిపుప్డు మీరు దేవునిని ఎరిగినవారును, మరివిశేషముగా దేవునిచేత 

ఎరుగబడినవారునై యునాన్రు గనుక, బలహీనమైనవియు నిష పర్యోజనమైనవియునైన మూల 

పాఠములతటుట్ మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  
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మతత్యి 15:9 => మనుషుయ్లు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుచునాన్రు అని యెషయా మిముమ్నుగూరిచ్ పర్వచించిన మాట సరియే అని 

వారితో చెపిప్ 

యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 

యోహాను 8:54 => అందుకు యేసు ననున్ నేనే మహిమపరచుకొనినయెడల నా మహిమ వటిట్ది; 

మా దేవుడని మీరెవరినిగూరిచ్ చెపుప్దురో ఆ నా తండిర్యే ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:24 => ఆహాజు దేవుని మందిరపు ఉపకరణములను సమకూరిచ్ వాటిని 

తెగగొటిట్ంచి యెహోవా మందిరపు తలుపులను మూసివేయించి యెరూషలేమునందంతట 

బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

కీరత్నలు 76:1 => యూదాలో దేవుడు పర్సిదుధ్డు ఇశార్యేలులో ఆయన నామము గొపప్ది. 

కీరత్నలు 79:6 => నినెన్రుగని అనయ్జనులమీదను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్నచేయని 

రాజయ్ములమీదను నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము.  

కీరత్నలు 100:3 => యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుటిట్ంచెను మనము 

ఆయన వారము మనము ఆయన పర్జలము ఆయన మేపు గొఱఱ్లము. 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 
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యెషయా 45:4 => నా సేవకుడైన యాకోబు నిమితత్ము నేను ఏరప్రచుకొనిన ఇశార్యేలు నిమితత్ము 

నేను నీకు పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచితిని. నీవు ననున్ ఎరుగకుండినపప్టికిని నీకు బిరుదులిచిచ్తిని  

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యిరిమ్యా 10:25 => నినెన్రుగని అనయ్జనులమీదను నీ నామమునుబటిట్ పార్రిథ్ంపని 

వంశములమీదను నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము; వారు యాకోబును మింగివేయుచునాన్రు, 

నిరూమ్లము చేయవలెనని వారు అతని మింగివేయుచునాన్రు, వాని నివాసమును పాడుచేయుచునాన్రు. 

హోషేయ 2:8 => దానికి ధానయ్ దార్కాష్రస తైలములను విసాత్రమైన వెండి బంగారములను ఇచిచ్న 

వాడను నేనే యని విచారింపక అది వాటిని బయలుదేవతకు ఉపయోగపరచెను. 

యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

యోహాను 7:28 => కాగా యేసు దేవాలయములో బోధించుచు మీరు ననెన్రుగుదురు; 

నేనెకక్డివాడనో యెరుగుదురు; నా యంతట నేనే రాలేదు, ననున్ పంపినవాడు సతయ్వంతుడు, 

ఆయనను మీరెరుగరు.  

యోహాను 8:55 => మీరు ఆయనను ఎరుగరు, నేనాయనను ఎరుగుదును; ఆయనను ఎరుగనని 

నేను చెపిప్నయెడల మీవలె నేనును అబదిధ్కుడనైయుందును గాని, నేనాయనను ఎరుగుదును, ఆయన 

మాట గైకొనుచునాన్ను. 

యోహాను 15:21 => అయితే వారు ననున్ పంపినవానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమితత్ము 

వీటిననిన్టిని మీకు చేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:16 => పౌలు ఏథెనుస్లో వారికొరకు కనిపెటుట్కొనియుండగా, ఆ 

పటట్ణము విగర్హములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆతమ్ పరితాపము పటట్లేకపోయెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  
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రోమీయులకు 1:19 => ఎందుకనగా దేవునిగూరిచ్ తెలియశకయ్మైనదేదో అది వారి మధయ్ 

విశదమైయునన్ది; దేవుడు అది వారికి విశదపరచెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:5 => పరిశుదధ్తయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమును ఎటుల్ 

కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగి యుండుటయే దేవుని చితత్ము. 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

వచనము 27 

తనున్ వెదకు నిమితత్ము నిరణ్యకాలమును వారి నివాససథ్లము యొకక్ పొలిమేరలను ఏరప్రచెను. 

ఆయన మనలో ఎవనికిని దూరముగా ఉండువాడు కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:27 => తనున్ వెదకు నిమితత్ము నిరణ్యకాలమును వారి నివాససథ్లము 

యొకక్ పొలిమేరలను ఏరప్రచెను. ఆయన మనలో ఎవనికిని దూరముగా ఉండువాడు కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:28 => మనమాయనయందు బర్దుకుచునాన్ము, చలించుచునాన్ము, 

ఉనికి కలిగియునాన్ము. అటువలె మనమాయన సంతానమని మీ కవీశవ్రులలో కొందరును 

చెపుప్చునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

కీరత్నలు 146:5 => ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యెహోవామీద 

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

యెషయా 40:12 => తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల 

చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మనున్ కొలపాతర్లో ఉంచినవాడెవడు? తార్సుతో పరవ్తములను 

తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?  

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

యెషయా 45:18 => ఆకాశములకు సృషిట్కరత్యగు యెహోవాయే దేవుడు; ఆయన భూమిని 

కలుగజేసి దాని సిదధ్పరచి సిథ్రపరచెను నిరాకారముగా నుండునటుల్ ఆయన దాని సృజింపలేదు 

నివాససథ్లమగునటుల్గా దాని సృజించెను ఆయన సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవాను నేనే మరి ఏ 

దేవుడును లేడు.  

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 

యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

జెకరాయ్ 12:1 => దేవోకిత్ ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ వచిచ్న యెహోవా వాకుక్. ఆకాశమండలమును 

విశాలపరచి భూమికి పునాదివేసి మనుషుయ్ల అంతరంగములో జీవాతమ్ను సృజించు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

Page  of 2476 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యోహాను 1:1 => ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవునియొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము 

దేవుడైయుండెను. 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 3:4 => ఈయన మోషేకంటె ఎకుక్వ మహిమకు అరు హ్డుగా ఎంచబడెను. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను 

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

కీరత్నలు 24:1 => భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దాని నివాసులును యెహోవావే. 

కీరత్నలు 115:16 => ఆకాశములు యెహోవా వశము భూమిని ఆయన నరులకిచిచ్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 148:13 => అందరును యెహోవా నామమును సుత్తించుదురు గాక ఆయన నామము 

మహోనన్తమైన నామము ఆయన పర్భావము భూమాయ్కాశములకు పైగా నునన్ది. 

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 
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మతత్యి 5:34 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఎంతమాతర్ము ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్; ఆకాశము 

తోడనవదుద్; అది దేవుని సింహాసనము, భూమి తోడనవదుద్, 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

లూకా 10:21 => ఆ గడియలోనే యేసు పరిశుదాధ్తమ్యందు బహుగా ఆనందించి-తండీర్, 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి 

పసిబాలురకు బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను; అవును తండీర్, ఆలాగు నీ దృషిట్కి 

అనుకూలమాయెను. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:48 => అయినను ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము 

మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కటుట్దురు?నా విశార్ంతి సథ్లమేది? 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => ఆకాశములును మహాకాశములును ఆయనను పటట్జాలవు, 

ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుటకైనను నేనేమాతర్పువాడను? ధూపము వేయుటకే నేను ఆయనకు మందిరమును 

కటట్దలచియునాన్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 
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యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 

యోహాను 4:23 => అయితే యథారథ్ముగా ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను తండిర్ని 

ఆరాధించుకాలము వచుచ్చునన్ది; అది ఇపుప్డును వచేచ్యునన్ది; తనున్ ఆరాధించువారు అటిట్వారే 

కావలెనని తండిర్ కోరుచునాన్డు (మూలభాషలో - వెదుకుచునాన్డు) 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

నిరగ్మకాండము 6:2 => మరియు దేవుడు మోషేతో ఇటల్నెను నేనే యెహోవాను; 

కీరత్నలు 100:3 => యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుటిట్ంచెను మనము 

ఆయన వారము మనము ఆయన పర్జలము ఆయన మేపు గొఱఱ్లము. 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 51:15 => నా జీవముతోడని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణము 

చేయుచునాన్డు ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృషిట్ంచెను తన జాఞ్నముచేత పర్పంచమును 

సాథ్పించెను తన పర్జఞ్చేత ఆకాశమును విశాలపరచెను.  

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 
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యోహాను 1:10 => ఆయన లోకములో ఉండెను, లోకమాయన మూలముగా కలిగెను గాని 

లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు. 

కొలొసస్యులకు 2:11 => మీరును, కీర్సుత్ సునన్తియందు, శరీరేచఛ్లతో కూడిన సవ్భావమును 

విసరిజ్ంచి ఆయనయందుచేతులతో చేయబడని సునన్తి పొందితిరి. 

హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 

హెబీర్యులకు 11:3 => పర్పంచములు దేవుని వాకయ్మువలన నిరామ్ణమైనవనియు, అందునుబటిట్ 

దృశయ్మైనది కనబడెడు పదారథ్ములచే నిరిమ్ంపబడలేదనియు విశావ్సముచేత గర్హించుకొనుచునాన్ము. 

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరు హ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

వచనము 28 

మనమాయనయందు బర్దుకుచునాన్ము, చలించుచునాన్ము, ఉనికి కలిగియునాన్ము. అటువలె 

మనమాయన సంతానమని మీ కవీశవ్రులలో కొందరును చెపుప్చునాన్రు. 

యోబు 22:2 => నరులు దేవునికి పర్యోజనకారులగుదురా? కారు; బుదిధ్మంతులు తమమటుట్కు 

తామే పర్యోజనకారులై యునాన్రు 

యోబు 35:6 => నీవు పాపముచేసినను ఆయనకు నీవేమైన చేసితివా? నీ అతికర్మములు 

విసత్రించినను ఆయనకు నీవేమైన చేసితివా? 

యోబు 35:7 => నీవు నీతిమంతుడవైనను ఆయనకు నీవేమైన ఇచుచ్చునాన్వా? ఆయన నీచేత 

ఏమైనను తీసికొనునా? 

కీరత్నలు 16:2 => నీవే పర్భుడవు, నీకంటె నాకు కేష్మాధారమేదియు లేదని యెహోవాతో నేను మనవి 

చేయుదును 
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కీరత్నలు 50:8 => నీ బలుల విషయమై నేను నినున్ గదిద్ంచుటలేదు నీ దహనబలులు నితయ్ము 

నాయెదుట కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 50:9 => నీ యింటనుండి కోడెనైనను నీ మందలోనుండి పొటే ట్ళల్నైనను నేను తీసికొనను. 

కీరత్నలు 50:10 => అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది పశువులనిన్యు నావేగదా 

కీరత్నలు 50:11 => కొండలలోని పకుష్లనిన్టిని నేనెరుగుదును పొలములలోని పశావ్దులు నా 

వశమైయునన్వి. 

కీరత్నలు 50:12 => లోకమును దాని పరిపూరణ్తయు నావే. నేను ఆకలిగొనినను నీతో చెపప్ను. 

కీరత్నలు 50:13 => వృషభముల మాంసము నేను తిందునా? పొటే ట్ళల్ రకత్ము తార్గుదునా? 

యిరిమ్యా 7:20 => అందువలన పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ 

సథ్లముమీదను నరులమీదను జంతువులమీదను పొలముల చెటల్మీదను భూమిపంటమీదను నా 

కోపమును నా ఉగర్తను కుమమ్రించెదను, ఆరప్శకయ్ము కాకుండ అది మండును.  

యిరిమ్యా 7:21 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ దహన బలులను మీ బలులను కలిపి మాంసము భకిష్ంచుడి. 

యిరిమ్యా 7:22 => నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మీ పితరులను రపిప్ంచిన దినమున 

దహనబలులను గూరిచ్గాని బలులనుగూరిచ్గాని నేను వారితో చెపప్లేదు, అటిట్వాటినిగూరిచ్ నేను ఏ 

ఆజఞ్యు ఇయయ్లేదు, ఈ ఆజఞ్ను మాతర్మే నేను వానికిచిచ్తిని 

యిరిమ్యా 7:23 => ఏదనగానా మాటలు మీరు అంగీకరించినయెడల నేను మీకు 

దేవుడనైయుందును మీరు నాకు జనులైయుందురు ; మీకు కేష్మము కలుగునటుల్ నేను 

మీకాజాఞ్పించుచునన్ మారగ్మంతటియందు మీరు నడుచుకొనుడి. 

ఆమోసు 5:21 => మీ పండుగ దినములను నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను; వాటిని నీచముగా 

ఎంచుచునాన్ను; మీ వర్తదినములలో కలుగు వాసనను నేను ఆఘార్ణింపనొలల్ను. 

ఆమోసు 5:22 => నాకు దహనబలులను నైవేదయ్ములను మీరరిప్ంచినను నేను వాటిని 

అంగీకరింపను; సమాధాన బలులుగా మీరరిప్ంచు కొర్వివ్న పశువులను నేను చూడను. 
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ఆమోసు 5:23 => మీ పాటల ధవ్ని నాయొదద్నుండి తొలగనియుయ్డి, మీ సవ్రమండలముల నాదము 

వినుట నాకు మనసుస్లేదు. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:28 => మనమాయనయందు బర్దుకుచునాన్ము, చలించుచునాన్ము, 

ఉనికి కలిగియునాన్ము. అటువలె మనమాయన సంతానమని మీ కవీశవ్రులలో కొందరును 

చెపుప్చునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:17 => అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వరష్మును, 

ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ 

హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా 

చెపిప్రి 

ఆదికాండము 2:7 => దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో 

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 27:16 => అతడు వారి యెదుట వచుచ్చు, పోవుచునుండి, 

యోబు 12:10 => జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి 

గదా. 

యోబు 27:3 => నా నాయ్యమును పోగొటిట్న దేవుని జీవముతోడు నా పార్ణమును వాయ్కులపరచిన 

సరవ్శకుత్నితోడు 

యోబు 33:4 => దేవుని ఆతమ్ ననున్ సృజించెను సరవ్శకుత్నియొకక్ శావ్సము నాకు జీవమిచెచ్ను 

యోబు 34:14 => ఆయన తన మనసుస్ తనమీదనే ఉంచుకొనినయెడల తన శావ్సనిశావ్సములను 

తనయొదద్కు తిరిగి తీసికొనినయెడల 
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కీరత్నలు 104:27 => తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారమిచెచ్దవని ఇవనిన్యు నీ దయకొరకు 

కనిపెటుట్చునన్వి 

కీరత్నలు 104:28 => నీవు వాటికి పెటుట్నది అవి కూరుచ్కొనును నీవు గుపిప్లి విపప్గా అవి 

మంచివాటిని తిని తృపిత్పరచబడును. 

కీరత్నలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి 

తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి మంటిపాలగును. 

కీరత్నలు 104:30 => నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అవి సృజింపబడును అటుల్ నీవు భూతలమును 

నూతనపరచుచునాన్వు. 

యెషయా 42:5 => ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుటిట్న 

సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పార్ణమును దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ 

దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 57:16 => నేను నితయ్ము పోరాడువాడను కాను ఎలల్పుప్డును కోపించువాడను కాను 

ఆలాగుండినయెడల నా మూలముగా జీవాతమ్ కీష్ణించును నేను పుటిట్ంచిన నరులు కీష్ణించిపోవుదురు.  

జెకరాయ్ 12:1 => దేవోకిత్ ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ వచిచ్న యెహోవా వాకుక్. ఆకాశమండలమును 

విశాలపరచి భూమికి పునాదివేసి మనుషుయ్ల అంతరంగములో జీవాతమ్ను సృజించు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడడ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 11:35 => ముందుగా ఆయనకిచిచ్, పర్తిఫలము పొందగలవాడెవడు? 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

ఆదికాండము 1:20 => దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృదిధ్గా పుటిట్ంచును 

గాకనియు, పకుష్లు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను. 
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ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

నిరగ్మకాండము 6:2 => మరియు దేవుడు మోషేతో ఇటల్నెను నేనే యెహోవాను; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:20 => నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన 

పర్మాణము చేసిన దేశములో మీరు నివసించునటుల్ యెహోవాయే నీ పార్ణమునకును నీ 

దీరాఘ్యుషు ష్కును మూలమైయునాన్డు. కాబటిట్ నీవును నీ సంతానమును బర్దుకుచు, నీ పార్ణమునకు 

మూలమైన నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన వాకయ్మును విని ఆయనను హతుత్కొనునటుల్ను 

జీవమును కోరుకొనుడి. 

యోబు 10:12 => జీవము ననుగర్హించి నాయెడల కృప చూపితివి నీ సంరక్షణచేత నా ఆతమ్ను 

కాపాడితివి. 

కీరత్నలు 50:9 => నీ యింటనుండి కోడెనైనను నీ మందలోనుండి పొటే ట్ళల్నైనను నేను తీసికొనను. 

కీరత్నలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి 

తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి మంటిపాలగును. 

కీరత్నలు 145:9 => యెహోవా అందరికి ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమసత్ 

కారయ్ములమీద నునన్వి. 

కీరత్నలు 145:15 => సరవ్జీవుల కనున్లు నీవైపు చూచుచునన్వి తగిన కాలమందు నీవు వారికి 

ఆహారమిచుచ్దువు. 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 
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వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

మతత్యి 21:3 => ఎవడైనను మీతో ఏమైనను అనినయెడల అవి పర్భువునకు కావలసియునన్వని 

చెపప్వలెను, వెంటనే అతడు వాటిని తోలిపెటుట్నని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

మారుక్ 11:3 => ఎవడైనను మీరెందుకు ఈలాగు చేయుచునాన్రని మిముమ్నడిగినయెడల అది 

పర్భువునకు కావలసియునన్దని చెపుప్డి. తక్షణమే అతడు దానిని ఇకక్డికితోలి పంపునని చెపిప్ వారిని 

పంపెను. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:48 => అయినను ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము 

మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కటుట్దురు?నా విశార్ంతి సథ్లమేది? 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 తిమోతి 6:13 => సమసత్మునకు జీవాధారకుడైన దేవుని యెదుటను, పొంతిపిలాతునొదద్ 

ధైరయ్ముగా ఒపుప్కొని సాక్షయ్మిచిచ్న కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 

వచనము 29 
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కాబటిట్ మనము దేవుని సంతానమైయుండి, మనుషుయ్ల చమతాక్ర కలప్నలవలన మలచ్బడిన 

బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవతవ్ము పోలియునన్దని తలంపకూడదు. 

ఆదికాండము 3:20 => ఆదాము తన భారయ్కు హవవ్ అని పేరు పెటెట్ను. ఏలయనగా ఆమె 

జీవముగల పర్తివానికిని తలిల్. 

ఆదికాండము 9:19 => ఈ ముగుగ్రు నోవహు కుమారులు; వీరి సంతానము భూమియందంతట 

వాయ్పించెను. 

మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

రోమీయులకు 5:12 => ఇటుల్ండగా ఒక మనుషుయ్నిదావ్రా పాపమును పాపముదావ్రా మరణమును 

లోకములో ఏలాగు పర్వేశించెనో, ఆలాగుననే మనుషుయ్లందరు పాపము చేసినందున మరణము 

అందరికిని సంపార్పత్మాయెను. 

రోమీయులకు 5:13 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము వచిచ్నదనుక పాపము లోకములో ఉండెను గాని 

ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము ఆరోపింపబడదు. 

రోమీయులకు 5:14 => అయినను ఆదాము చేసిన అతికర్మమును బోలి పాపము చేయని 

వారిమీదకూడ, ఆదాము మొదలుకొని మోషే వరకు మరణమేలెను; ఆదాము రాబోవువానికి 

గురుతైయుండెను, 

రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 

రోమీయులకు 5:16 => మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శికాష్విధి కలిగినటుట్ ఆ దానము 

కలుగలేదు. ఏలయనగా తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలముగా వచిచ్నదై శికాష్విధికి కారణమాయెను; 
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కృపావరమైతే అనేకమైన అపరాధముల మూలముగా వచిచ్నదై మనుషుయ్లు నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 

రోమీయులకు 5:18 => కాబటిట్ తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలమున వచిచ్నదై, మనుషుయ్లకందరికిని 

శికాష్విధి కలుగుటకు ఏలాగు కారణమాయెనో, ఆలాగే ఒకక్ పుణయ్కారయ్మువలన కృపాదానము 

మనుషుయ్లకందరికిని జీవపర్దమైన నీతి విధింపబడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుయ్ని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా ఏలాగు 

చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:22 => ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొందుచునాన్రో, ఆలాగుననే 

కీర్సుత్నందు అందరు బర్దికింపబడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుయ్డు భూసంబంధియై మంటినుండి పుటిట్నవాడు, 

రెండవ మనుషుయ్డు పరలోకమునుండి వచిచ్నవాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:18 => పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:7 => పూరవ్దినములను జాఞ్పకము చేసికొనుము తరతరముల 

సంవతస్రములను తలంచుకొనుము నీ తండిర్ని అడుగుము, అతడు నీకు తెలుపును; నీ పెదద్లను 

అడుగుము, వారు నీతో చెపుప్దురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:8 => మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను 

విభాగించినపుప్డు నరజాతులను పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు 

సరిహదుద్లను నియమించెను.  

యోబు 14:5 => నరుల ఆయుషాక్లము పరిమితి కలది, వారి నెలలసంఖయ్ నీకు తెలిసేయునన్ది. 

మించజాలని వయఃపరిమాణము నీవు వారికి నియమించియునాన్వు 
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కీరత్నలు 31:15 => నా కాలగతులు నీ వశములో నునన్వి. నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంపుము ననున్ తరుమువారినుండి ననున్ రకిష్ంపుము.  

యెషయా 14:31 => గుమమ్మా, పర్లాపింపుమీ, పటట్ణమా, అంగలారుప్మీ. ఫిలిషిత్యా, నీవు 

బొతిత్గా కరిగిపోయియునాన్వు ఉతత్రదికుక్నుండి పొగ లేచుచునన్ది వచుచ్వారి పటాలములలో 

వెనుకతీయువాడు ఒకడును లేడు. 

యెషయా 45:21 => మీ పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియజేయుడి జనులు కూడుకొని 

ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును తెలియజేసినవాడెవడు? 

చాలకాలము కిర్ందట దాని పర్కటించినవాడెవడు? యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు 

లేడు. నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు  

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 5:2 => మగవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజించి వారు సృజించబడిన దినమున 

వారిని ఆశీరవ్దించి వారికి నరులని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 
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ఆదికాండము 10:25 => ఏబెరుకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి. వారిలో ఒకని పేరు పెలెగు, 

ఏలయనగా అతని దినములలో భూమి దేశములుగా విభాగింపబడెను. అతని సహోదరుని పేరు 

యొకాత్ను. 

ఆదికాండము 10:31 => వీరు తమ తమ వంశముల పర్కారము తమ తమ భాషల పర్కారము తమ 

తమ దేశ ములనుబటిట్యు తమ తమ జాతులనుబటిట్యు షేము కుమారులు. 

ఆదికాండము 10:32 => వారి వారి జనములలో వారి వారి సంతతుల పర్కారము, నోవహు 

కుమారుల వంశములు ఇవే. జలపర్వాహము గతించిన తరువాత వీరిలో నుండి జనములు భూమిమీద 

వాయ్పించెను. 

ఆదికాండము 11:6 => అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; 

వారు ఈ పని ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 

ఆదికాండము 11:9 => దానికి బాబెలు అను పేరు పెటిట్రి; ఎందుకనగా అకక్డ యెహోవా 

భూజనులందరి భాషను తారుమారు చేసెను. అకక్డ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని 

చెదరగొటెట్ను. 

ఆదికాండము 19:7 => అనన్లారా, ఇంత పాతకము కటుట్కొనకుడి; 

ఆదికాండము 41:56 => కరవు ఆ దేశమందంతటను ఉండెను గనుక యోసేపు కొటల్నిన్యు 

విపిప్ంచి ఐగుపీత్యులకు ధానయ్మమమ్కము చేసెను. ఐగుపుత్ దేశమందు ఆ కరవు భారముగా ఉండెను; 

సంఖాయ్కాండము 34:2 => కనాను దేశమున, అనగా పొలిమేరలచొపుప్న మీరు చీటుల్వేసి 

సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొను కనాను దేశమున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:5 => వారితో కలహపడవదుద్; ఏలయనగా ఏశావుకు సావ్సథ్య్ముగా 

శేయీరు మనెన్ము నేనిచిచ్యునాన్ను గనుక వారి భూమిలోనిది ఒక అడుగైనను మీకియయ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:23 => గాజావరకు గార్మములలో నివసించిన ఆవీయులను 

కఫోత్రులోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న కఫాత్రీయులు నశింపజేసి వారిచోట నివసించిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 4:41 => పేళల్ వరుసను వార్యబడియుండు వీరు యూదా రాజైన హిజిక్యా 

దినములలో అచచ్టికి వచిచ్ అచచ్ట కనబడినవారి గుడారములను నివాససథ్లములను పడగొటిట్ వారిని 

హతముచేసి, అచచ్ట తమ గొఱఱ్లకు తగిన మేత కలిగియుండుటచేత నేటివరకు వారి సాథ్నములను 

ఆకర్మించుకొనియునాన్రు. 

యోబు 24:1 => సరవ్శకుత్డగువాడు నియామకకాలములను ఎందుకు ఏరాప్టు చేయడు? ఆయన 

నెరిగియునన్వారు ఆయన దినములను ఎందుచేత చూడకునాన్రు? 

కీరత్నలు 33:15 => ఆయన వారందరి హృదయములను ఏకరీతిగా నిరిమ్ంచినవాడు వారి 

కిర్యలనిన్యు విచారించువాడు వారిని దరిశ్ంచువాడు. 

కీరత్నలు 74:17 => భూమికి సరిహదుద్లను నియమించినవాడవు నీవే వేసవికాలము చలికాలము 

నీవే కలుగజేసితివి. 

కీరత్నలు 107:36 => వారు అచచ్ట నివాసపురము ఏరప్రచుకొనునటుల్ను పొలములో వితత్నములు 

చలిల్ దార్క్షతోటలు నాటి  

యెషయా 34:17 => అవి రావలెనని ఆయన చీటుల్వేసెను ఆయన కొలనూలు చేతపటుట్కొని వాటికి 

ఆ దేశమును పంచిపెటుట్ను. అవి నితయ్ము దాని ఆకర్మించుకొనును యుగయుగములు దానిలో 

నివసించును.  

యెషయా 41:4 => ఎవడు దీని నాలోచించి జరిగించెను? ఆదినుండి మానవ వంశములను 

పిలిచినవాడనైన యెహోవానగు నేనే నేను మొదటివాడను కడవరివారితోను ఉండువాడను. 

యెషయా 44:7 => ఆదిలోనునన్ జనమును నియమించినది మొదలుకొని నేను తెలియజేయుచు 

వచిచ్నటుల్ తెలియజేయగలవాడెవడు? అటిట్వాడెకక్డైన నుండినయెడల నాకు తెలియజెపప్వలెను ఆ 

సంగతి నాకు పర్చురింపవలెను అటిట్వారు భవిషయ్దివ్షయమును రాబోవు సంగతులను 

తెలియజెపుప్వారై యుండవలెను.  

దానియేలు 11:29 => నిరణ్యకాలమందు మరలి దకిష్ణ దికుక్నకు వచుచ్ను గాని మొదట 

నునన్టుట్గా కడపటనుండదు. 
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ఆమోసు 3:2 => అదేమనగా భూమిమీది సకల వంశములలోను మిముమ్ను మాతర్మే నేను 

ఎరిగియునాన్ను గనుక మీరు చేసిన దోషకిర్యలనిన్టినిబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంతును. 

హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 

హబకూక్కు 3:6 => ఆయన నిలువబడగా భూమి కంపించును ఆయన చూడగా జనులందరు ఇటు 

అటు తొలుగుదురు ఆదికాల పరవ్తములు బదద్లైపోవును పురాతన గిరులు అణగును పూరవ్కాలము 

మొదలుకొని ఆయన ఈలాగు జరిగించువాడు.  

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 

లూకా 21:35 => ఆ దినము భూమియందంతట నివసించు వారందరిమీదికి అకసామ్తుత్గా వచుచ్ను. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 1 : 7 = > కా ల ము ల ను స మ య ము ల ను తం డిర్ త న 

సావ్ధీనమందుంచుకొనియునాన్డు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:24 => జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

తీతుకు 1:3 => నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. ఆ నితయ్జీవమును 

అబదధ్మాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగాద్నము చేసెను గాని, యిపుప్డు మన రక్షకుడైన దేవుని 
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ఆజఞ్ పర్కారము నాకు అపప్గింపబడిన సువారత్ పర్కటనవలన తన వాకయ్మును యుకత్కాలములయందు 

బయలుపరచెను 

హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగుగ్పడక 

వచనము 30 

ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును 

మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:17 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును తిరిగి కటెట్దను దాని 

పాడైనవాటిని తిరిగికటిట్ దానిని నిలువబెటెట్దనని అనాదికాలమునుండి ఈ సంగతులను తెలియ  

కీరత్నలు 19:1 => ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచునన్వి అంతరిక్షము ఆయన చేతిపనిని 

పర్చురపరచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 19:2 => పగటికి పగలు బోధచేయుచునన్ది. రాతిర్కి రాతిర్ జాఞ్నము తెలుపుచునన్ది. 

కీరత్నలు 19:3 => వాటికి భాషలేదు మాటలులేవు వాటి సవ్రము వినబడదు. 

కీరత్నలు 19:4 => వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వాయ్పించియునన్ది లోకదిగంతములవరకు 

వాటి పర్కటనలు బయలువెళుల్చునన్వి వాటిలో ఆయన సూరుయ్నికి గుడారము వేసెను. 

కీరత్నలు 19:5 => అతడు తన అంతఃపురములోనుండి బయలుదేరు పెండిల్ కుమారునివలె ఉనాన్డు 

శూరుడు పరుగెతత్ నులల్సించునటుల్ తన పథమునందు పరుగెతత్ నులల్సించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 19:6 => అతడు ఆకాశమున ఈ దికుక్నుండి బయలుదేరి ఆ దికుక్వరకు దానిచుటుట్ తిరిగి 

వచుచ్చునాన్డు అతని వేడిమికి మరుగైనది ఏదియు లేదు. 

రోమీయులకు 1:20 => ఆయన అదృశయ్ లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయ్శకిత్యు దేవతవ్మును, 

జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని సృషిట్ంపబడిన వసుత్వులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచునన్వి గనుక వారు 

నిరుతత్రులై యునాన్రు. 
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రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:17 => అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వరష్మును, 

ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ 

హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా 

చెపిప్రి 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

కీరత్నలు 139:5 => వెనుకను ముందును నీవు ననున్ ఆవరించియునాన్వు నీ చేయి నామీద 

ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:6 => ఇటిట్ తెలివి నాకు మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు. 

కీరత్నలు 139:7 => నీ ఆతమ్యొదద్నుండి నేనెకక్డికి పోవుదును? నీ సనిన్ధినుండి నేనెకక్డికి 

పారిపోవుదును? 

కీరత్నలు 139:8 => నేను ఆకాశమునకెకిక్నను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు నేను పాతాళమందు 

పండుకొనినను నీవు అకక్డను ఉనాన్వు 

కీరత్నలు 139:9 => నేను వేకువ రెకక్లు కటుట్కొని సముదర్ దిగంతములలో నివసించినను 

కీరత్నలు 139:10 => అకక్డను నీ చేయి ననున్ నడిపించును నీ కుడిచేయి ననున్ పటుట్కొనును 
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కీరత్నలు 139:11 => అంధకారము ననున్ మరుగుచేయును నాకు కలుగు వెలుగు రాతిర్వలె ఉండును 

అని నేననుకొనినయెడల 

కీరత్నలు 139:12 => చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాతిర్ పగటివలె నీకు వెలుగుగా 

ఉండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనన్వి 

కీరత్నలు 139:13 => నా అంతరిందిర్యములను నీవే కలుగజేసితివి నా తలిల్ గరభ్మందు ననున్ 

నిరిమ్ంచినవాడవు నీవే. 

యిరిమ్యా 23:23 => నేను సమీపముననుండు దేవుడను మాతర్ మేనా? దూరముననుండు దేవుడను 

కానా? 

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 14:17 => లోకమందుండు కుటుంబములలో సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను 

రాజునకు మొర్కుక్టకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వరష్ము కురువకుండును. 

వచనము 31 

ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి 

యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు 

అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 

జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 

యోబు 12:10 => జీవరాసుల పార్ణమును మనుషుయ్లందరి ఆతమ్లును ఆయన వశమున నునన్వి 

గదా. 
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కీరత్నలు 36:9 => నీయొదద్ జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు 

చూచుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 66:9 => జీవపార్పుత్లనుగా మముమ్ను కలుగజేయువాడు ఆయనే ఆయన మా పాదములు 

కదలనియయ్డు. 

లూకా 20:38 => మృతులు లేతురని మోషే సూచించెను; ఆయన సజీవులకే దేవుడు కాని మృతులకు 

దేవుడు కాడు; ఆయన దృషిట్కి అందరును జీవించుచునాన్రని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

కొలొసస్యులకు 1:17 => ఆయన అనిన్టికంటె ముందుగా ఉనన్వాడు; ఆయనే సమసత్మునకు 

ఆధారభూతుడు. 

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 శేర్షుఠ్డై, ఉనన్త లోక 

తీతుకు 1:12 => వారిలో ఒకడు, అనగా వారి సొంత పర్వకత్లలో ఒకడు ఇటల్నెను కేర్తీయులు 

ఎలల్పుప్డు అబదిధ్కులును, దుషట్మృగములును, సోమరులగు తిండిపోతులునై యునాన్రు. 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 
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ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:20 => నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన 

పర్మాణము చేసిన దేశములో మీరు నివసించునటుల్ యెహోవాయే నీ పార్ణమునకును నీ 

దీరాఘ్యుషు ష్కును మూలమైయునాన్డు. కాబటిట్ నీవును నీ సంతానమును బర్దుకుచు, నీ పార్ణమునకు 

మూలమైన నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన వాకయ్మును విని ఆయనను హతుత్కొనునటుల్ను 

జీవమును కోరుకొనుడి. 

యోబు 10:12 => జీవము ననుగర్హించి నాయెడల కృప చూపితివి నీ సంరక్షణచేత నా ఆతమ్ను 

కాపాడితివి. 

సామెతలు 20:24 => ఒకని నడతలు యెహోవా వశము తనకు సంభవింపబోవునది యొకడెటుల్ 

తెలిసికొనగలడు? 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

యోహాను 5:17 => అయితే యేసు నాతండిర్ యిదివరకు పనిచేయుచునాన్డు, నేనును 

చేయుచునాన్నని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:17 => అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వరష్మును, 

ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ 

హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా 

చెపిప్రి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 8:6 => ఆకాశమందైనను భూమిమీదనైనను దేవతలనబడినవి యునన్ను, మనకు 

ఒకక్డే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్; ఆయననుండి సమసత్మును కలిగెను; ఆయన నిమితత్ము 

మనమునాన్ము. మరియు మనకు పర్భువు ఒకక్డే; ఆయన యేసుకీర్సుత్; ఆయనదావ్రా సమసత్మును 

కలిగెను; మనము ఆయనదావ్రా కలిగినవారము. 

వచనము 32 

మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు 

దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 94:7 => విధవరాండర్ను పరదేశులను చంపుచునాన్రు తండిర్లేనివారిని హతము 

చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 94:8 => జనులలో పశుపార్యులారా దీనిని ఆలోచించుడి బుదిధ్హీనులారా, మీరెపుప్డు 

బుదిధ్మంతులవుదురు? 

కీరత్నలు 94:9 => చెవులను కలుగచేసినవాడు వినకుండునా? కంటిని నిరిమ్ంచినవాడు 

కానకుండునా? 

కీరత్నలు 106:20 => తమ మహిమాసప్దమును గడిడ్మేయు ఎదుద్ రూపమునకు మారిచ్రి. 
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కీరత్నలు 115:4 => వారి విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు 

కీరత్నలు 115:5 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

కీరత్నలు 115:6 => చెవులుండియు వినవు ముకుక్లుండియు వాసనచూడవు 

కీరత్నలు 115:7 => చేతులుండియు ముటుట్కొనవు పాదములుండియు నడువవు గొంతుకతో 

మాటలాడవు. 

కీరత్నలు 115:8 => వాటిని చేయువారును వాటియందు నమిమ్కయుంచు వారందరును 

వాటివంటివారై యునాన్రు. 

యెషయా 40:12 => తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల 

చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మనున్ కొలపాతర్లో ఉంచినవాడెవడు? తార్సుతో పరవ్తములను 

తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?  

యెషయా 40:13 => యెహోవా ఆతమ్కు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు మంతిర్యై ఆయనకు 

బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొదద్ ఆయన ఆలోచన అడిగెను? 

యెషయా 40:14 => ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? నాయ్యమారగ్మునుగూరిచ్ 

ఆయనకు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు జాఞ్నమును ఆభయ్సింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుదిధ్మారగ్ము 

బోధించినవాడెవడు?  

యెషయా 40:15 => జనములు చేదనుండి జారు బిందువులవంటివి జనులు తార్సుమీది 

ధూళివంటివారు దీవ్పములు గాలికి ఎగురు సూక్షమ్ రేణువులవలె నునన్వి.  

యెషయా 40:16 => సమిధలకు లెబానోను చాలకపోవును దహనబలికి దాని పశువులు చాలవు 

యెషయా 40:17 => ఆయన దృషిట్కి సమసత్ జనములు లేనటుట్గానే యుండును ఆయన దృషిట్కి అవి 

అభావముగాను శూనయ్ముగాను ఎంచబడును. 

యెషయా 40:18 => కావున మీరు ఎవనితో దేవుని పోలుచ్దురు? ఏ రూపమును ఆయనకు 

సాటిచేయగలరు? 
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యెషయా 44:9 => విగర్హమును నిరిమ్ంచువారందరు మాయవంటివారు వారికిషట్మైన విగర్హములు 

నిష పర్యోజనములు తామే అందుకు సాకుష్లు, వారు గర్హించువారు కారు ఎరుగువారు కారు గనుక 

వారు సిగుగ్పడరు.  

యెషయా 44:10 => ఎందుకును పనికిరాని విగర్హమును పోతపోసి దానినొక దేవునిగా 

నిరూపించువాడెవడు? 

యెషయా 44:11 => ఇదిగో దాని పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు ఆ శిలప్కారులు 

నరమాతుర్లేగదా? వారందరు పోగుచేయబడి నిలువబడవలెను నిశచ్యముగా వారు భయపడి 

సిగుగ్పడుదురు. 

యెషయా 44:12 => కమమ్రి గొడడ్లి పదునుచేయుచు నిపుప్లతో పనిచేయును సుతెత్తో దానిని 

రూపించి తన బాహుబలముచేత దాని చేయును. అతడు ఆకలిగొనగా అతని బలము కీష్ణించిపోవును 

నీళుల్ తార్గక సొమమ్సిలుల్ను 

యెషయా 44:13 => వడల్వాడు నూలు వేసి చీరణ్ముతో గీత గీచి చితిర్కలతో దాని చకక్చేయును 

కరాక్టకములతో గురుతుపెటిట్ దాని రూపించును మందిరములో దాని సాథ్పింపవలెనని 

నరరూపముగల దానిగాను నరసౌందరయ్ము గలదానిగాను చేయును.  

యెషయా 44:14 => ఒకడు దేవదారుచెటల్ను నరుకవలెనని పూనుకొనును శమ్శానావృక్షమును గాని 

సరళవృక్షమును గాని సింధూరవృక్షములనుగాని అడవి వృక్షములలో ఏదో ఒకదానిని తీసికొనును 

ఒకడు చెటుట్ నాటగా వరష్ము దాని పెంచును  

యెషయా 44:15 => ఒకడు పొయియ్కటెట్లకు వాటి నుపయోగించును వాటిలో కొంతతీసికొని చలి 

కాచుకొనును నిపుప్ రాజబెటిట్ రొటెట్ కాలుచ్కొనును ఒక తుండు తీసికొని దానితో ఒక దేవతను 

చేసికొనును దానికి నమసాక్రము చేయును దానితో ఒక విగర్హముచేసి దానికి సాగిలపడును.  

యెషయా 44:16 => అగిన్తో సగము కాలిచ్యునాన్డు, కొదువ సగముతో మాంసము వండి 

భకిష్ంచియునాన్డు తిని తృపిత్పొందగా చలి కాచుకొనుచు ఆహా, చలికాచుకొంటిని వెచచ్గా ఉనన్ది అని 

అనుకొనుచునాన్డు  
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యెషయా 44:17 => దానిలో మిగిలిన భాగముతో తనకు దేవతగానునన్ విగర్హమును 

చేయించుకొనును దానియెదుట సాగిలపడుచు నమసాక్రము చేయుచు నీవే నా దేవుడవు ననున్ 

రకిష్ంపుమని పార్రిథ్ంచును.  

యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

యెషయా 44:19 => ఎవడును ఆలోచనచేయడు, నేను అగిన్లో సగము కాలిచ్తిని నిపుప్లమీద వేసి 

రొటెట్ కాలిచ్తిని దానితో మాంసము వండుకొని భోజనము చేసితిని మిగిలినదానిని తీసికొని దానితో 

హేయమైనదాని చేయుదునా? చెటుట్ మొదుద్కు సాషాట్ంగపడుదునా? అని యెవడును ఆలోచింపడు 

యోచించుటకు ఎవనికిని తెలివిలేదు వివేచనలేదు.  

యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  

హబకూక్కు 2:19 => కఱఱ్నుచూచి మేలుకొమమ్నియు, మూగరాతిని చూచి లెమమ్నియు చెపుప్వానికి 

శర్మ; అది ఏమైన బోధింపగలదా? అది బంగారముతోను వెండితోను పూత పూయబడెను గాని 

దానిలో శావ్సమెంతమాతర్మును లేదు. 

హబకూక్కు 2:20 => అయితే యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు, ఆయన సనిన్ధిని 

లోకమంతయు మౌనముగా ఉండునుగాక. 

రోమీయులకు 1:20 => ఆయన అదృశయ్ లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయ్శకిత్యు దేవతవ్మును, 

జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని సృషిట్ంపబడిన వసుత్వులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచునన్వి గనుక వారు 

నిరుతత్రులై యునాన్రు. 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 
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రోమీయులకు 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 32:4 => అతడు వారియొదద్ వాటిని తీసికొని పోగరతో రూపమును ఏరప్రచి దానిని 

పోతపోసిన దూడగా చేసెను. అపుప్డు వారు ఓ ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన 

నీ దేవుడు ఇదే అనిరి. 

యెషయా 46:5 => మేము సమానులమని ననున్ ఎవనికి సాటిచేయుదురు? మేము సమానులమని 

యెవని నాకు పోటిగా చేయుదురు? 

యెషయా 46:6 => దానికి సాగిలపడి నమసాక్రము చేయుటకై సంచినుండి బంగారము మెండుగా 

పోయువారును వెండి తూచువారును దాని దేవతగా నిరూపించవలెనని కంసాలిని కూలికి పిలుతురు. 

యిరిమ్యా 10:4 => వెండి బంగారములచేత పనివారు దానిని అలంకరింతురు, అది కదలక 

యుండునటుల్ మేకులు పెటిట్ సుతెత్లతో బిగగొటిట్ దాని నిలుపుదురు. 

యిరిమ్యా 10:5 => అవి తాటిచెటుట్వలె తినన్గా ఉనన్వి, అవి పలుకవు నడువనేరవు గనుక వాటిని 

మోయవలసివచెచ్ను; వాటికి భయపడకుడి అవి హాని చేయనేరవు మేలుచేయుట వాటివలనకాదు. 

యిరిమ్యా 10:6 => యెహోవా, నినున్ పోలినవాడెవడును లేడు, నీవు మహాతమ్య్ము గలవాడవు, నీ 

శౌరయ్మునుబటిట్ నీ నామము ఘనమైనదాయెను. 

యిరిమ్యా 10:7 => జనములకు రాజా, నీకు భయపడని వాడెవడు? జనముల జాఞ్నులందరిలోను 

వారి రాజయ్ములనిన్టిలోను నీవంటివాడెవడును లేడు గనుక నరులు నీకు భయపడుట అనుగుణయ్ము. 

యిరిమ్యా 10:8 => జనులు కేవలము పశుపార్యులు, అవివేకులు; బొమమ్ల పూజవలన వచుచ్ 

జాఞ్నము వయ్రథ్ము. 
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యిరిమ్యా 10:9 => తరీష్షునుండి రేకులుగా సాగగొటట్బడిన వెండియు ఉపాజునుండి బంగారమును 

తెతుత్రు, అది పనివాని పనియే గదా; పోతపోయువాడు దాని చేసెను, నీల ధూమర్వరణ్ములుగల 

వసత్రములు వాటికునన్వి, అవనిన్యు నేరప్రులగు పనివారి పనియే. 

యిరిమ్యా 10:10 => యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము 

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

ఆదికాండము 1:26 => దేవుడు మన సవ్రూపమందు మన పోలికె చొపుప్న నరులను చేయుదము; 

వారు సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను పశువులను సమసత్ భూమిని భూమిమీద పార్కు పర్తి 

జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 34:17 => పోతపోసిన దేవతలను చేసికొనవలదు. 

లేవీయకాండము 26:1 => మీరు విగర్హములను చేసికొనకూడదు. చెకిక్న పర్తిమనుగాని 

బొమమ్నుగాని నిలువపెటట్కూడదు. మీరు సాగిలపడుటకు ఏదొక రూపముగా చెకక్బడిన రాతిని మీ 

దేశములో నిలుపకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:16 => కావున మీరు చెడిపోయి భూమిమీదనునన్ యే జంతువు 

పర్తిమనైనను 

2 రాజులు 19:18 => వారి దేవతలను అగిన్లో వేసినది నిజమే. ఆ రాజయ్ముల దేవతలు నిజమైన 

దేవుండుల్ కాక మనుషుయ్లచేత చేయబడిన కఱఱ్లు రాళేల్ గనుక వారు వారిని నిరూమ్లము చేసిరి. 

కీరత్నలు 135:15 => అనయ్జనుల విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు. 

యెషయా 40:18 => కావున మీరు ఎవనితో దేవుని పోలుచ్దురు? ఏ రూపమును ఆయనకు 

సాటిచేయగలరు? 
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యెషయా 44:13 => వడల్వాడు నూలు వేసి చీరణ్ముతో గీత గీచి చితిర్కలతో దాని చకక్చేయును 

కరాక్టకములతో గురుతుపెటిట్ దాని రూపించును మందిరములో దాని సాథ్పింపవలెనని 

నరరూపముగల దానిగాను నరసౌందరయ్ము గలదానిగాను చేయును.  

దానియేలు 3:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు బంగారు పర్తిమ యొకటి చేయించి, బబులోను 

దేశములోని దూరాయను మైదానములో దాని నిలువబెటిట్ంచెను. అది అరువది మూరల ఎతుత్ను ఆరు 

మూరల వెడలుప్నై యుండెను.  

దానియేలు 5:4 => వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన 

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

దానియేలు 5:23 => ఎటల్నగా నీవును నీ యధిపతులును నీ రాణులును నీ ఉపపతున్లును దేవుని 

ఆలయసంబంధమగు ఉపకరణములలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గవలెనని వాటిని తెచిచ్ యుంచుకొని 

వాటితో తార్గుచు, చూడనైనను విననైనను గర్హింపనైననుచేతకాని వెండి బంగారు ఇతత్డి ఇనుము కఱఱ్ 

రాయి అను వాటితో చేయబడిన దేవతలను సుత్తించితిరి గాని, నీ పార్ణమును నీ సకల మారగ్ములును 

ఏ దేవుని వశమున ఉనన్వో ఆయనను నీవు ఘనపరచలేదు.  

హోషేయ 8:6 => అది ఇశార్యేలువారిచేతిపనియే గదా? కంసాలి దానిని చేసెను, అది దైవము కాదు 

గదా; షోమోర్ను చేసికొనిన యీ దూడ ఛినాన్భినన్ములగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 
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రోమీయులకు 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

గలతీయులకు 4:8 => ఆ కాలమందైతే మీరు దేవుని ఎరుగనివారై, నిజమునకు దేవుళుల్ కానివారికి 

దాసులైయుంటిరి గాని 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

వచనము 33 

ఆలాగుండగా పౌలు వారి మధయ్నుండి వెళి ల్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:16 => ఆయన గతకాలములలో సమసత్జనులను తమ తమ 

మారగ్ములయందు నడువనిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

రోమీయులకు 3:23 => ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అనుగర్హించు 

మహిమను పొందలేకపోవుచునాన్రు.  

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 6:12 => కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 
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లూకా 13:5 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:20 => అయితే మీరు యేసునుగూరిచ్ విని, 

ఎఫెసీయులకు 4:21 => ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు 

ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 
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ఎఫెసీయులకు 4:23 => మీ చితత్వృతిత్యందు నూతనపరచబడినవారై, 

ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:27 => అపవాదికి చోటియయ్కుడి; 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 
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తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

1 పేతురు 1:14 => నేను పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లై యుండుడని 

వార్యబడియునన్ది.  

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

లేవీయకాండము 20:4 => మరియు ఆ మనుషుయ్డు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచుచ్చుండగా 

మీ దేశపర్జలు వాని చంపక,  

సంఖాయ్కాండము 15:27 => ఒకడు పొరబాటున పాపము చేసినయెడల వాడు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఏడాది ఆడు మేకపిలల్ను తీసికొనిరావలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

యోబు 36:10 => ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజఞ్ 

ఇచుచ్ను. 

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; 
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పర్సంగి 12:14 => గూఢమైన పర్తి యంశమునుగూరిచ్ దేవుడు విమరశ్ చేయునపుప్డు ఆయన 

పర్తికిర్యను అది మంచిదే గాని చెడడ్దే గాని, తీరుప్లోనికి తెచుచ్ను. 

యెషయా 21:12 => కావలివాడు ఉదయమునగును రాతిర్యునగును మీరు విచారింపగోరినయెడల 

విచారించుడి మరల రండి అనుచునాన్డు. 

యెషయా 25:7 => సమసత్ జనముల ముఖములను కపుప్చునన్ ముసుకును సమసత్ జనములమీద 

పరచబడిన తెరను ఈ పరవ్తముమీద ఆయన తీసివేయును 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యెహెజేక్లు 14:6 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు నీవు ఈ మాట చెపుప్ము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ విగర్హములను విడిచిపెటిట్ మీరు చేయు హేయ కృతయ్ములనిన్టిని మాని 

మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి 

జెకరాయ్ 12:4 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమందు నేను గుఱఱ్ములనిన్టికిని బెదరును, వాటిని 

ఎకుక్వారికి వెఱిఱ్ని పుటిట్ంతును, యూదావారిమీద నా దృషిట్యుంచి జనముల గుఱఱ్ములనిన్టికిని 

అంధతవ్ము కలుగజేతును. 

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 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

లూకా 5:32 => మారుమనసుస్ పొందుటకై నేను పాపులను పిలువవచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను 

పిలువరాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:47 => తన యజమానుని చితత్మెరిగి యుండియు సిదధ్పడక, అతని చితత్ము చొపుప్న 

జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబబ్లు తగులును. 

లూకా 12:48 => అయితే తెలియక దెబబ్లకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొదిద్ దెబబ్లే తగులును. 

ఎవనికి ఎకుక్వగా ఇయయ్బడెనో వానియొదద్ ఎకుక్వగా తీయజూతురు; మనుషుయ్లు ఎవనికి ఎకుక్వగా 

అపప్గింతురో వానియొదద్ ఎకుక్వగా అడుగుదురు 

యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 

యోహాను 15:22 => నేను వచిచ్ వారికి బోధింపకుండినయెడల, వారికి పాపము లేకపోవును; 

ఇపుప్డైతే వారి పాపమునకు మిషలేదు. 

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:23 => నేను సంచరించుచు మీ దేవతా పర్తిమలను చూచుచుండగా ఒక 

బలిపీఠము నాకు కనబడెను. దానిమీద తెలియబడని దేవునికి అని వార్యబడియునన్ది. కాబటిట్ మీరు 

తెలియక దేనియందు భకిత్కలిగియునాన్రో దానినే నేను మీకు పర్చురపరచుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 2 : 1 2 = > ధరమ్శాసత్రము కలిగినవారై పాపము చేసిన వారందరు 

ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా తీరుప్ నొందుదురు. 

రోమీయులకు 2:14 => ధరమ్శాసత్రము లేని అనయ్జనులు సావ్భావికముగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన 

కిర్యలను చేసినయెడల వారు ధరమ్శాసత్రము లేనివారైనను, తమకు తామే ధరమ్శాసత్రమైనటుట్నాన్రు. 

రోమీయులకు 4:15 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము ఉగర్తను పుటిట్ంచును; ధరమ్శాసత్రము లేనియెడల 

అతికర్మమును లేకపోవును. 

గలతీయులకు 4:8 => ఆ కాలమందైతే మీరు దేవుని ఎరుగనివారై, నిజమునకు దేవుళుల్ కానివారికి 

దాసులైయుంటిరి గాని 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:5 => పరిశుదధ్తయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమును ఎటుల్ 

కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగి యుండుటయే దేవుని చితత్ము. 

1 తిమోతి 2:1 => మనము సంపూరణ్భకిత్యు మానయ్తయు కలిగి, నెమమ్దిగాను సుఖముగాను 

బర్దుకు నిమితత్ము, అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా మనుషుయ్లందరి కొరకును 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

1 యోహాను 2:8 => మరియు కొర్తత్ ఆజఞ్ను మీకు వార్యుచునాన్ను. చీకటి గతించుచునన్ది, 

సతయ్మైన వెలుగు ఇపుప్డు పర్కాశించుచునన్ది గనుక అది ఆయన యందును మీ యందును సతయ్మే. 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

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 2:16 => కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా 

నోటనుండి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

వచనము 34 

అయితే కొందరు మనుషుయ్లు అతని హతుత్కొని విశవ్సించిరి. వారిలో అరేయొపగీతుడైన 

దియొనూసియు, దమరి అను ఒక సతరీయు, వీరితోకూడ మరికొందరు నుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 
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మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

మతత్యి 25:33 => తన కుడివైపున గొఱఱ్లను ఎడమవైపున మేకలను నిలువబెటుట్ను. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 25:42 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు 

నాకు దాహమియయ్లేదు; 
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మతత్యి 25:43 => పరదేశినై యుంటిని, మీరు ననున్ చేరుచ్కొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు 

నాకు బటట్లియయ్లేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు ననున్ చూడ రాలేదని చెపుప్ను. 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

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. 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 
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హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడడ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 

గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:5 => ఆయన కేఫాకును, తరువాత పండెర్ండుగురికిని కనబడెను.  

1 కొరిందీయులకు 15:6 => అటుపిమమ్ట ఐదువందలకు ఎకుక్వైన సహోదరులకు ఒకక్ 

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1 5 : 7 = > తరువాత ఆయన యాకోబుకును , అటుతరువాత 

అపొసత్లులకందరికిని కనబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:8 => అందరికి కడపట అకాలమందు పుటిట్నటుట్నన్ నాకును కనబడెను; 

యోబు 14:13 => నీవు పాతాళములో ననున్ దాచినయెడల ఎంతోమేలు నీ కోపము చలాల్రువరకు 

ననున్ చాటున నుంచినయెడల ఎంతో మేలు నాకు ఇంతకాలమని నీవు నియమించి తరువాత ననున్ 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 7:8 => యెహోవా జనములకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు యెహోవా, నా నీతినిబటిట్యు నా 

యథారథ్తనుబటిట్యు నా విషయములో నాకు నాయ్యము తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 9:8 => యెహోవా నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్ను యథారథ్తనుబటిట్ పర్జలకు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 
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కీరత్నలు 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 67:4 => జనములు సంతోషించుచు ఉతాస్హధవ్ని చేయును గాక 

కీరత్నలు 75:2 => నేను యుకత్కాలమును కనిపెటుట్చునాన్ను నేనే నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 96:10 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు లోకము కదలకుండ సిథ్రపరచబడియునన్ది 

నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన జనములను పరిపాలన చేయును. ఈ వారత్ను అనయ్జనులలో పర్కటించుడి  

కీరత్నలు 98:9 => భూమికి తీరుప్ తీరుచ్టకై నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

నాయ్యమునుబటిట్ జనములకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేసియునాన్డు. 

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; 

పర్సంగి 12:14 => గూఢమైన పర్తి యంశమునుగూరిచ్ దేవుడు విమరశ్ చేయునపుప్డు ఆయన 

పర్తికిర్యను అది మంచిదే గాని చెడడ్దే గాని, తీరుప్లోనికి తెచుచ్ను. 

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 10:22 => నీ జనులైన ఇశార్యేలు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉండినను దానిలో శేషమే 

తిరుగును, సమూలనాశనము నిరణ్యింపబడెను. నీతి పర్వాహమువలె వచుచ్ను  
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యెషయా 51:5 => నేను ఏరప్రచు నా నీతి సమీపముగా ఉనన్ది నేను కలుగజేయు రక్షణ 

బయలుదేరుచునన్ది నా బాహువులు జనములకు తీరుప్తీరుచ్ను దీవ్పవాసులు నా తటుట్ చూచి నిరీక్షణ 

గలవారగుదురు వారు నా బాహువును ఆశర్యింతురు.  

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యిరిమ్యా 11:20 => నీతినిబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చు జాఞ్నేందిర్యములను, హృదయమును 

శోధించువాడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా వాయ్జెయ్భారమును నీమీదనే 

వేయుచునాన్ను; వారికి నీవు చేయు పర్తిదండనను ననున్ చూడనిముమ్. 

దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

మీకా 4:3 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనేక జనములకు నాయ్యము తీరుచ్ను, దూరమున నివసించు 

బలము గల అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్ను. వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ 

యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను సాగకొటుట్దురు, జనము మీదికి జనము ఖడగ్ము ఎతత్క యుండును, 

యుధద్ముచేయ నేరుచ్కొనుట జనులు ఇక మానివేతురు. 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

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 
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మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

లూకా 19:12 => రాజకుమారుడొక రాజయ్ము సంపాదించుకొని మరల రావలెనని దూరదేశమునకు 

పర్యాణమై 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 8:16 => నేను ఒకక్డనైయుండక, నేనును ననున్ పంపిన తండిర్యుకూడ నునాన్ము 

గనుక నేను తీరుప్ తీరిచ్నను నా తీరుప్ సతయ్మే. 

యోహాను 11:24 => మారత్ ఆయనతో అంతయ్ దినమున పునరుతాథ్నమందు లేచునని 

యెరుగుదుననెను. 

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:20 => మీకొరకు నియమించిన కీర్సుత్యేసును ఆయన పంపునటుల్ను మీ 

పాపములు తుడిచివేయబడు నిమితత్మును మారుమనసుస్ నొంది తిరుగుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

రోమీయులకు 2:2 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారిమీద దేవుని తీరుప్ సతయ్మును అనుసరించినదే 

అని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 2 : 1 2 = > ధరమ్శాసత్రము కలిగినవారై పాపము చేసిన వారందరు 

ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా తీరుప్ నొందుదురు. 

రోమీయులకు 3:6 => అటల్నరాదు. అటల్యినయెడల దేవుడు లోకమునకు ఎటుల్ తీరుప్ తీరుచ్ను? 

రోమీయులకు 4:15 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము ఉగర్తను పుటిట్ంచును; ధరమ్శాసత్రము లేనియెడల 

అతికర్మమును లేకపోవును. 

రోమీయులకు 9:28 => యెషయాయు ఇశార్యేలునుగూరిచ్ బిగగ్రగా పలుకుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 5:13 => మీరు లోపటివారికి తీరుప్ తీరుచ్వారు గనుక ఆ దురామ్రుగ్ని మీలోనుండి 

వెలివేయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 6:14 => దేవుడు పర్భువును లేపెను; మనలను కూడ తన శకిత్వలన లేపును. 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:14 => మరియు కీర్సుత్ లేపబడి యుండనియెడల మేము చేయు పర్కటన 

వయ్రథ్మే, మీ విశావ్సమును వయ్రథ్మే. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:5 => పరిశుదధ్తయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమును ఎటుల్ 

కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగి యుండుటయే దేవుని చితత్ము. 

2 తిమోతి 3:14 => కీర్సుత్యేసు నందుంచవలసిన విశావ్సము దావ్రా రక్షణారథ్మైన జాఞ్నము నీకు 

కలిగించుటకు శకిత్గల పరిశుదధ్ లేఖనములను బాలయ్మునుండి నీవెరుగుదువు గనుక,  

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 పేతురు 4:5 => సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్టకు సిదధ్ముగా ఉనన్వానికి 

వారుతత్రవాదులైయునాన్రు. 

1 యోహాను 5:9 => దేవుని కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడు తనలోనే యీ సాక్షయ్ము 

కలిగియునాన్డు; దేవుని నమమ్నివాడు ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్న సాక్షయ్మును నమమ్లేదు 

గనుక అతడు దేవుని అబదిధ్కునిగా చేసినవాడే. 

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. 
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పర్కటన 2:16 => కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా 

నోటనుండి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 
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వచనము 1 

అటుతరువాత పౌలు ఏథెనుస్నుండి బయలుదేరి కొరింథునకు వచిచ్, పొంతు వంశీయుడైన అకుల 

అను ఒక యూదుని, అతని భారయ్యైన పిర్సిక్లల్ను కనుగొని వారియొదద్కు వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 

గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:13 => కొందరైతే వీరు కొర్తత్ మదయ్ముతో నిండియునాన్రని అపహాసయ్ము 

చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

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. 

ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళి ల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:9 => మీరు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల మీ సహోదరుల యెడలను మీ 

పిలల్ల యెడలను చెరతీసికొనిపోయిన వారికి కనికరము పుటుట్ను, వారు ఈ దేశమునకు 

తిరిగివచెచ్దరు. మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణాకటాక్షములు గలవాడు గనుక మీరు ఆయనవైపు 

తిరిగినయెడల ఆయన మీయందు పర్సనున్డగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:10 => అంచెవాండుర్ జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ల దేశములలోనునన్ పర్తి పటట్ణమునకును పోయిరిగాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని 

అపహసించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

లూకా 22:63 => వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

లూకా 23:11 => హేరోదు తన సైనికులతో కలిసి, ఆయనను తృణీకరించి అపహసించి, ఆయనకు 

పర్శసత్మైన వసత్రము తొడిగించి పిలాతు నొదద్కు మరల పంపెను. 

లూకా 23:36 => అంతట సైనికులు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ ఆయనకు చిరకనిచిచ్ 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱిఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

లూకా 14:18 => అయితే వారందరు ఏకమనసుస్తో నెపములు చెపప్సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక 

పొలము కొనియునాన్ను, అవశయ్ముగా వెళి ల్ దాని చూడవలెను, ననున్ క్షమింపవలెనని నినున్ వేడు 

కొనుచునాన్ననెను 

2 కొరిందీయులకు 6:2 => అనుకూల సమయమందు నీ మొర నాలకించితిని; రక్షణ దినమందు 

నినున్ ఆదుకొంటిని అని ఆయన చెపుప్చునాన్డు గదా! 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:10 => అంచెవాండుర్ జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ల దేశములలోనునన్ పర్తి పటట్ణమునకును పోయిరిగాని అచచ్టివారు ఎగతాళిచేసి వారిని 

అపహసించిరి. 

యోబు 12:4 => నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు 

యథారథ్తయు గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 123:4 => మముమ్ను కరుణింపుము మముమ్ను కరుణింపుము. 

సామెతలు 23:9 => బుదిధ్హీనుడు వినగా మాటలాడకుము అటిట్వాడు నీ మాటలలోని జాఞ్నమును 

తృణీకరించును. 

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  
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యిరిమ్యా 20:7 => యెహోవా, నీవు ననున్ పేర్రేపింపగా నీ పేర్రేపణకు లోబడితిని; నీవు 

బలవంతముచేసి ననున్ గెలిచితివి, నేను దినమెలల్ నవువ్లపాలైతిని, అందరు ననున్ ఎగతాళి 

చేయుదురు. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

మారుక్ 5:40 => అందుకు వారు ఆయనను అపహసించిరి. అయితే ఆయన వారినందరిని 

బయటకు పంపివేసి, ఆ చినన్దాని తలిదండుర్లను తనతో ఉనన్వారిని వెంటబెటుట్కొని, ఆ చినన్ది 

పరుండియునన్ గదిలోనికి వెళి ల్ 

యోహాను 6:52 => యూదులు ఈయన తన శరీరమును ఏలాగు తిననియయ్గలడని యొకనితో 

ఒకడు వాదించిరి. 

యోహాను 11:24 => మారత్ ఆయనతో అంతయ్ దినమున పునరుతాథ్నమందు లేచునని 

యెరుగుదుననెను. 

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:1 => అటుతరువాత పౌలు ఏథెనుస్నుండి బయలుదేరి కొరింథునకు 

వచిచ్, పొంతు వంశీయుడైన అకుల అను ఒక యూదుని, అతని భారయ్యైన పిర్సిక్లల్ను కనుగొని 

వారియొదద్కు వెళె ల్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:17 => అపుప్డందరు సమాజమందిరపు అధికారియైన సోసెత్నేసును 

పటుట్కొని నాయ్యపీఠము ఎదుట కొటట్సాగిరి. అయితే గలిల్యోను వీటిలో ఏ సంగతినిగూరిచ్యు 

లక్షయ్పెటట్లేదు. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:18 => సిలువను గూరిచ్న వారత్, నశించుచునన్ వారికి వెఱిఱ్తనము గాని 

రకిష్ంపబడుచునన్ మనకు దేవుని శకిత్. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱిఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము 

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 2 

యూదులందరు రోమా విడిచి వెళి ల్పోవలెనని కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ ఆజాఞ్పించినందున, వారు ఇటలీనుండి 

కొర్తత్గా వచిచ్నవారు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:1 => అటుతరువాత పౌలు ఏథెనుస్నుండి బయలుదేరి కొరింథునకు 

వచిచ్, పొంతు వంశీయుడైన అకుల అను ఒక యూదుని, అతని భారయ్యైన పిర్సిక్లల్ను కనుగొని 

వారియొదద్కు వెళె ల్ను. 

వచనము 3 

వారు వృతిత్కి డేరాలు కుటుట్వారు. పౌలు అదే వృతిత్గలవాడు గనుక వారితో కాపురముండెను; వారు 

కలిసి పనిచేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

యెషయా 55:10 => వరష్మును హిమమును ఆకాశమునుండి వచిచ్ అకక్డికి ఏలాగు మరలక 

భూమిని తడిపి వితుత్వానికి వితత్నమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చిగిరిచ్ 

వరిధ్లుల్నటుల్ చేయునో ఆలాగే నా నోటనుండి వచుచ్ వచనమును ఉండును 

యెషయా 55:11 => నిషఫ్లముగా నాయొదద్కు మరలక అది నాకు అనుకూలమైనదాని నెరవేరుచ్ను 

నేను పంపిన కారయ్మును సఫలముచేయును. 

మతత్యి 20:16 => ఈ పర్కారమే కడపటివారు మొదటివారగుదురు, మొదటివారు 

కడపటివారగుదురు. 

రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:19 => అంతట వారు అతని వెంటబెటుట్కొని అరేయొపగు అను 

సభయొదద్కు తీసికొనిపోయి నీవు చేయుచునన్ యీ నూతన బోధ యెటిట్దో మేము తెలిసికొనవచుచ్నా? 
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యోహాను 7:48 => అధికారులలో గాని పరిసయుయ్లలో గాని యెవడైనను ఆయనయందు 

విశావ్సముంచెనా? 

యోహాను 7:49 => అయితే ధరమ్శాసత్రమెరుగని యీ జనసమూహము శాపగర్సత్మైనదని వారితో 

అనిరి. 

యోహాను 7:50 => అంతకుమునుపు ఆయనయొదద్కు వచిచ్న నీకొదేము వారిలో ఒకడు. 

యోహాను 7:51 => అతడు ఒక మనుషుయ్ని మాట వినక మునుపును, వాడు చేసినది తెలిసికొనక 

మునుపును, మన ధరమ్శాసత్రము అతనికి తీరుప్ తీరుచ్నా అని అడుగగా 

యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

యోహాను 19:38 => అటుతరువాత, యూదుల భయమువలన రహసయ్ముగా యేసు శిషుయ్డైన 

అరిమతయియ యోసేపు, తాను యేసు దేహమును తీసికొనిపోవుటకు పిలాతునొదద్ సెలవడిగెను. 

పిలాతు సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు వచిచ్ యేసు దేహమును తీసికొనిపోయెను 

యోహాను 19:39 => మొదట రాతిర్వేళ ఆయనయొదద్కు వచిచ్న నీకొదేముకూడ బోళముతో కలిపిన 

అగరు రమారమి నూట ఏబది సేరల్ యెతుత్ తెచెచ్ను. 

యోహాను 19:40 => అంతట వారు యేసు దేహమును ఎతిత్కొని వచిచ్, యూదులు పాతిపెటుట్ 

మరాయ్ద చొపుప్న ఆ సుగంధదర్వయ్ములు దానికి పూసి నారబటట్లు చుటిట్రి. 

యోహాను 19:41 => ఆయనను సిలువవేసిన సథ్లములో ఒక తోట యుండెను; ఆ తోటలో ఎవడును 

ఎపుప్డును ఉంచబడని కొర్తత్సమాధి యొకటి యుండెను. 

యోహాను 19:42 => ఆ సమాధి సమీపములో ఉండెను గనుక ఆ దినము యూదులు సిదధ్పరచు 

దినమైనందున వారు అందులో యేసును పెటిట్రి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:22 => నాతో కూడ ఉనన్ సహోదరులందరు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

పరిశుదుధ్లందరును ముఖయ్ముగా కైసరు ఇంటివారిలో ఉనన్ పరిశుదుధ్లును మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 
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రూతు 1:14 => వారు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఓరాప్ తన అతత్ను ముదుద్ పెటుట్కొనెను, రూతు ఆమెను 

హతుత్కొనెను. ఇటుల్ండగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:11 => అయినను ఆషేరు మనషే ష్ జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి 

కొందరు కృంగిన మనసుస్తో యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 10:29 => వారి భారయ్లు వారి కుమారులు వారి కుమారెత్లు తెలివియు 

బుదిధ్యుగలవారెవరో వారును ఈ విషయములో పర్ధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:43 => సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు 

యూదులును, భకిత్పరులైన యూదమత పర్విషుట్లును, పౌలును బరన్బాను వెంబడించిరి. వీరు వారితో 

మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచచ్రించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 

వచనము 4 

అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను 

ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:33 => ఆలాగుండగా పౌలు వారి మధయ్నుండి వెళి ల్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:1 => అపొలోల్ కొరింథులో నునన్పుప్డు జరిగినదేమనగా, పౌలు 

పైపర్దేశములలో సంచరించి ఎఫెసునకు వచిచ్ కొందరు శిషుయ్లను చూచి మీరు విశవ్సించినపుప్డు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందితిరా? అని వారినడుగగా 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 
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పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

2 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసుయొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలును, మన 

సహోదరుడైన తిమోతియును, కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకును, అకయయందంతటనునన్ 

పరిశుదుధ్లకందరికిని శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

2 తిమోతి 4:20 => ఎరసుత్ కొరింథులో నిలిచిపోయెను. తోర్ఫిము రోగియైనందున అతని మిలేతులో 

విడిచి వచిచ్తిని. 

మతత్యి 10:11 => మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైనను గార్మములోనైనను పర్వేశించునపుప్డు, 

అందులో ఎవడు యోగుయ్డో విచారణచేసి, అకక్డనుండి వెళుల్వరకు అతని యింటనే బసచేయుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:15 => పౌలును సాగనంప వెళి ల్నవారు అతనిని ఏథెనుస్ పటట్ణము 

వరకు తోడుకొనివచిచ్, సీలయు తిమోతియు సాధయ్మైనంత శీఘర్ముగా అతని యొదద్కు రావలెనని 

ఆజఞ్పొంది బయలుదేరిపోయిరి. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 2:1 => సహోదరులారా, నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వాకాచ్తురయ్ముతో గాని 

జాఞ్నాతిశయముతో గాని దేవుని మరమ్మును మీకు పర్కటించుచు వచిచ్నవాడను కాను. 

1 కొరిందీయులకు 14:36 => దేవుని వాకయ్ము మీయొదద్నుండియే బయలువెళె ల్నా? మీయొదద్కు 

మాతర్మే వచెచ్నా? 

2 కొరిందీయులకు 11:7 => మిముమ్ను హెచిచ్ంపవలెనని మీకు దేవుని సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుచు ననున్ నేనే తగిగ్ంచుకొనినందున పాపము చేసితినా? 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 
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అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => కాబటిట్ మాసిదోనియలోను అకయలోను విశావ్సులందరికిని 

మాదిరియైతిరి; ఎందుకనగా మీయొదద్నుండి పర్భువు వాకయ్ము మాసిదోనియలోను అకయలోను 

మోర్గెను; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

వచనము 5 

సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత 

గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

రోమీయులకు 16:3 => కీర్సుత్ యేసునందు నా జతపనివారైన పిర్సిక్లల్కును, అకులకును నా 

వందనములు చెపుప్డి. 

రోమీయులకు 16:4 => వారు నా పార్ణముకొరకు తమ పార్ణములను ఇచుచ్టకైనను తెగించిరి. 

మరియు, వారి యింట ఉనన్ సంఘమునకును వందనములు చెపుప్డి; నేను మాతర్ము కాదు 

అనయ్జనులలోని సంఘములవారందరు వీరికి కృతజు ఞ్లైయునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 16:19 => ఆసియలోని సంఘములవారు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

అకుల పిర్సిక్లల్ అనువారును, వారి యింటనునన్ సంఘమును, పర్భువునందు మీకు అనేక 

వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

2 తిమోతి 4:19 => పిర్సక్కును అకులకును ఒనేసిఫొరు ఇంటివారికిని నా వందనములు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:28 => వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమంతట గొపప్ 

కరవు రాబోవుచునన్దని ఆతమ్దావ్రా సూచించెను. అది కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ కాలమందు సంభవించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:18 => పౌలు ఇంకను బహుదినములకక్డ ఉండిన తరువాత 

సహోదరులయొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, తనకు మొర్కుక్బడి యునన్ందున కెంకేర్యలో తల వెండుర్కలు 

కతిత్రించుకొని ఓడ యెకిక్ సిరియకు బయలుదేరెను. పిర్సిక్లల్ అకుల అనువారు అతనితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

హెబీర్యులకు 13:24 => మీపైని నాయకులైనవారికందరికిని పరిశుదుధ్లకందరికిని నా 

వందనములు చెపుప్డి. ఇటలీవారు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

వచనము 6 

వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే 

ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు పోవుదునని వారితో చెపిప్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:34 => నా అవసరముల నిమితత్మును నాతో ఉనన్వారి నిమితత్మును ఈ 

నాచేతులు కషట్పడినవని మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

1 కొరిందీయులకు 9:7 => ఎవడైనను తన సొంత ఖరుచ్ పెటుట్కొని దండులో కొలువుచేయునా? 

దార్క్షతోట వేసి దాని ఫలము తిననివాడెవడు? మందను కాచి మందపాలు తార్గనివాడెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 9:8 => ఈ మాటలు లోకాచారమునుబటిట్ చెపుప్చునాన్నా? ధరమ్శాసత్రముకూడ 

వీటిని చెపుప్చునన్దిగదా? 

1 కొరిందీయులకు 9:9 => కళల్ము తొర్కుక్చునన్ యెదుద్ మూతికి చికక్ము పెటట్వదుద్ అని మోషే 

ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి యునన్ది. దేవుడు ఎడల్కొరకు విచారించుచునాన్డా? 

1 కొరిందీయులకు 9:10 => కేవలము మనకొరకు దీనిని చెపుప్చునాన్డా? అవును, మనకొరకే గదా 

యీ మాట వార్యబడెను? ఏలయనగా, దునున్వాడు ఆశతో దునన్వలెను, కళల్ము తొర్కిక్ంచువాడు 

పంటలో పాలు పొందుదునను ఆశతో తొర్కిక్ంపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:11 => మీకొరకు ఆతమ్సంబంధమైనవి మేము వితిత్యుండగా మీవలన 

శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొపప్ కారయ్మా? 

1 కొరిందీయులకు 9:12 => ఇతరులకు మీపైని యీ అధికారములో పాలు కలిగినయెడల మాకు 

ఎకుక్వ కలదుగదా? అయితే మేము ఈ అధికారమును వినియోగించుకొనలేదు; కీర్సుత్ సువారత్కు ఏ 

అభయ్ంతరమైనను కలుగజేయకుండుటకై అనిన్టిని సహించుచునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మీరు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనని మముమ్ను మేము 

మాదిరిగా కనుపరచుకొనుటకే యీలాగు చేసితివిు గాని, మాకు అధికారము లేదని చేయలేదు. 

ఆదికాండము 46:31 => యోసేపు తన సహోదరులను తన తండిర్ కుటుంబపు వారిని చూచి నేను 

వెళి ల్ యిది ఫరోకు తెలియచేసి, కనానుదేశములో ఉండిన నా సహోదరులును నా తండిర్ కుటుంబపు 

వారును నాయొదద్కు వచిచ్రి; 

2 రాజులు 6:2 => నీ సెలవైతే మేము యొరాద్ను నదికి పోయి తలయొక మార్ను అచచ్టనుండి 

తెచుచ్కొని మరియొకచోట నివాసము కటుట్కొందుమని మనవి చేయగా అతడు వెళుల్డని 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 21:3 => సీమోను పేతురు నేను చేపలు పటట్బోదునని వారితో అనగా వారు మేమును 

నీతో కూడ వచెచ్దమనిరి. వారు వెళి ల్ దోనె ఎకిక్రి కాని ఆ రాతిర్ యేమియు పటట్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

తీతుకు 3:14 => మన వారును నిషఫ్లులు కాకుండు నిమితత్ము అవసరమునుబటిట్ 

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 
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వచనము 7 

అకక్డనుండి వెళి ల్, దేవునియందు భకిత్గల తీతియు యూసుత్ అను ఒకని యింటికి వచెచ్ను. అతని 

యిలుల్ సమాజమందిరమును ఆనుకొనియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:14 => అపుప్డు వారు పెరేగ్నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనునన్ 

అంతియొకయకు వచిచ్ విశార్ంతిదినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ కూరుచ్ండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:17 => ఇశార్యేలీయులారా, దేవునికి భయపడువారలారా, వినుడి. 

ఇశార్యేలను ఈ పర్జల దేవుడు మన పితరులను ఏరప్రచుకొని, వారు ఐగుపుత్ దేశమందు పరదేశులై 

యునన్పుప్డు ఆ పర్జలను హెచిచ్ంచి, తన భుజబలముచేత వారినకక్డనుండి తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:18 => యించుమించు నలువది ఏండల్మటుట్కు అరణయ్ములో వారి 

చేషట్లను సహించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:19 => మరియు కనాను దేశములో ఏడు జాతుల వారిని నాశనముచేసి 

వారి దేశములను వీరికి సావ్సథ్య్ముగా పంచి యిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:20 => ఇంచుమించు నాలుగువందల ఏబది సంవతస్రములు ఇటుల్ 

జరిగెను. అటుతరువాత పర్వకత్యైన సమూయేలు వరకు ఆయన వారికి నాయ్యాధిపతులను 

దయచేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:21 => ఆ తరువాత వారు రాజు కావలెనని కోరగా దేవుడు బెనాయ్మీను 

గోతీర్యుడును కీషు కుమారుడునైన సౌలును వారికి నలువది ఏండల్ వరకు దయచేసెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22 => తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా 

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 
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యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:23 => అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగాద్నము చొపుప్న 

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:24 => ఆయన రాకముందు యోహాను ఇశార్యేలు పర్జలకందరికి 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:25 => యోహాను తన పనిని నెరవేరుచ్చుండగా నేనెవడనని మీరు 

తలంచుచునాన్రు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచుచ్చునాన్డు, ఆయన కాళల్ 

చెపుప్లు విపుప్టకైనను నేను పాతుర్డను కానని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:32 => దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగాద్నమును మన 

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:33 => ఆలాగే నీవు నా కుమారుడవు నేడు నేను నినున్ కంటిని అని 

రెండవ కీరత్నయందు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:34 => మరియు ఇక కుళుల్పటట్కుండ ఆయనను మృతులలోనుండి 

లేపుటనుబటిట్ దావీదునకు అనుగర్హించిన పవితర్మైన వరములను మీకనుగర్హింతును, అవి 

నమమ్కములైనవని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:35 => కాబటిట్ వేరొక కీరత్నయందు నీ పరిశుదుధ్ని కుళుల్పటట్నియయ్వని 

చెపుప్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:37 => తన పితరులయొదద్కు చేరచ్బడి కుళి ల్పోయెను గాని దేవుడు 

లేపినవాడు కుళుల్పటట్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:39 => మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రమువలన ఏ విషయములలో 

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:40 => పర్వకత్ల గర్ంథమందు చెపప్బడినది మీమీదికి రాకుండ 

చూచుకొనుడి; అదేమనగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:42 => వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళుల్చుండగా ఈ మాటలను 

మరుసటి విశార్ంతిదినమున తమతో చెపప్వలెనని జనులు వేడుకొనిరి. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:44 => మరుసటి విశార్ంతిదినమున దాదాపుగా ఆ పటట్ణమంతయు 

దేవుని వాకయ్ము వినుటకు కూడివచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడడ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:49 => పర్భువు వాకయ్ము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:51 => వీరు తమ పాదధూళిని వారితటుట్ దులిపివేసి ఈకొనియకు 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:52 => అయితే శిషుయ్లు ఆనందభరితులై పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారైరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:1 => వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్నియ పటట్ణములమీదుగా వెళి ల్ 

థెసస్లొనీకకు వచిచ్రి. అకక్డ యూదుల సమాజమందిరమొకటి యుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

లూకా 4:16 => తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతునకు వచెచ్ను. తన వాడుక చొపుప్న 

విశార్ంతి దినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్, చదువుటకై నిలుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:13 => వీడు ధరమ్ శాసత్రమునకు వయ్తిరికత్ముగా దేవుని ఆరాధించుటకు 

జనులను పేర్రేపించుచునాన్డని చెపిప్రి. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:28 => అందుకు అగిర్పప్ ఇంత సులభముగా ననున్ కైరసత్వుని 

చేయజూచుచునాన్వే అని పౌలుతో చెపెప్ను. 

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 

ఆదికాండము 9:27 => దేవుడు యాపెతును విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములలో 

నివసించును అతనికి కనాను దాసుడగును అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:11 => కరవుచేతను దాహముచేతను మిముమ్ను చంపుటకై మన దేవుడైన 

యెహోవా అషూష్రు రాజు చేతిలోనుండి మనలను విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా మిముమ్ను 

పేర్రేపించుచునాన్డు గదా? 

లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 
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యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మారుక్ 1:21 => అంతట వారు కపెరన్హూములోనికి వెళి ల్రి. వెంటనే ఆయన విశార్ంతిదినమున 

సమాజమందిరములోనికి పోయి బోధించెను. 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:13 => విశార్ంతిదినమున గవిని దాటి నదీతీరమున పార్రథ్న 

జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

1 కొరిందీయులకు 4:15 => కీర్సుత్నందు మీకు ఉపదేశకులు పదివేలమంది యునన్ను తండుర్లు 

అనేకులు లేరు.  

1 కొరిందీయులకు 15:1 => మరియు సహోదరులారా, నేను మీకు పర్కటించిన సువారత్ను మీకు 

తెలియపరచుచునాన్ను. 

వచనము 8 

ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు 

విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:15 => పౌలును సాగనంప వెళి ల్నవారు అతనిని ఏథెనుస్ పటట్ణము 

వరకు తోడుకొనివచిచ్, సీలయు తిమోతియు సాధయ్మైనంత శీఘర్ముగా అతని యొదద్కు రావలెనని 

ఆజఞ్పొంది బయలుదేరిపోయిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:16 => పౌలు ఏథెనుస్లో వారికొరకు కనిపెటుట్కొనియుండగా, ఆ 

పటట్ణము విగర్హములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆతమ్ పరితాపము పటట్లేకపోయెను.  

యోబు 32:18 => నా మనసుస్నిండ మాటలునన్వి నా అంతరంగముననునన్ ఆతమ్ ననున్ 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

యోబు 32:19 => నా మనసుస్ తెరువబడని దార్కాష్రసపు తితిత్వలె నునన్ది కొర్తత్ తితుత్లవలె అది 

పగిలిపోవుటకు సిదధ్ముగా నునన్ది. 

యోబు 32:20 => నేను మాటలాడి ఆయాసము తీరుచ్కొనెదను నా పెదవులు తెరచి నేను 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 6:11 => కావున నేను యెహోవా కోర్ధముతో నిండియునాన్ను, దానిని అణచుకొని 

అణచుకొని నేను విసికియునాన్ను, ఒకడు తపప్కుండ వీధిలోనునన్ పసిపిలల్లమీదను యౌవనుల 

గుంపుమీదను దాని కుమమ్రింపవలసి వచెచ్ను, భారాయ్ భరత్లును వయసుస్ మీరినవారును వృదుధ్లును 

పటుట్కొనబడెదరు. 

యిరిమ్యా 20:9 => ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన నామమునుబటిట్ పర్కటింపను, అని 

నేననుకొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె మండుచు నా యెముకలలోనే 

మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్ యోరిచ్ విసికియునాన్ను, చెపప్క మానలేదు. 

యెహెజేక్లు 3:14 => ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడుకొనిపోగా నా మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా 

వాయ్కులపడుచు కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు, యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను. 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

లూకా 12:50 => అయితే నేను పొందవలసిన బాపిత్సమ్మునన్ది, అది నెరవేరువరకు నేనెంతో 

ఇబబ్ందిపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:28 => యేసే కీర్సుత్ అని లేఖనములదావ్రా అతడు దృషాట్ంతపరచి, 

యూదుల వాదమును బహిరంగముగాను గటిట్గాను ఖండించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 

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. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 
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అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

యోహాను 1:41 => ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెసీస్యను 

కనుగొంటిమని అతనితో చెపిప్ 

యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 

యోహాను 10:24 => యూదులు ఆయనచుటుట్ పోగై ఎంతకాలము మముమ్ను సందేహపెటుట్దువు? 

నీవు కీర్సుత్వైతే మాతో సప్షట్ముగా చెపుప్మనిరి. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 

ఆమోసు 3 : 1 3 = > పర్భువును దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా--నా మాట ఆలకించి యాకోబు ఇంటివారికి దానిని రూఢిగా తెలియజేయుడి. 

లూకా 14:18 => అయితే వారందరు ఏకమనసుస్తో నెపములు చెపప్సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక 

పొలము కొనియునాన్ను, అవశయ్ముగా వెళి ల్ దాని చూడవలెను, ననున్ క్షమింపవలెనని నినున్ వేడు 

కొనుచునాన్ననెను 
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లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:25 => అంతట వారు సాక్షయ్మిచుచ్చు పర్భువు వాకయ్ము బోధించి 

యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళుల్చు, సమరయుల అనేక గార్మములలో సువారత్ పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:22 => అపుప్డు సహోదరులలో ముఖుయ్లైన బరస్బాబ్ అను 

మారుపేరుగల యూదాను సీలను తమలో ఏరప్రచుకొని, పౌలుతోను బరన్బాతోను అంతియొకయకు 

పంపుట యుకత్మని అపొసత్లులకును పెదద్లకును సంఘమంతటికిని తోచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:1 => పౌలు దెరేబ్కును లుసత్రకును వచెచ్ను. అకక్డ తిమోతి అను ఒక 

శిషుయ్డుండెను. అతడు విశవ్సించిన యొక యూదురాలి కుమారుడు, అతని తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:22 => అపుప్డు తనకు పరిచరయ్చేయు వారిలో తిమోతి ఎరసుత్ అను 

వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 16:21 => నా జతపనివాడగు తిమోతి నా బంధువులగు లూకియ యాసోను, 

సోసిపతుర్ అనువారును మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 
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1 కొరిందీయులకు 15:1 => మరియు సహోదరులారా, నేను మీకు పర్కటించిన సువారత్ను మీకు 

తెలియపరచుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

1 యోహాను 4:14 => మరియు తండిర్ తన కుమారుని లోకరక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపియుండుట 

మేము చూచి, సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము. 

వచనము 9 

రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, మౌనముగా ఉండకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడడ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:9 => అయితే కొందరు కఠినపరచబడినవారై యొపుప్కొనక, 

జనసమూహము ఎదుట ఈ మారగ్మును దూషించుచునన్ందున అతడు వారిని విడిచి, శిషుయ్లను 

పర్తేయ్కపరచుకొని పర్తిదినము తురనున్ అను ఒకని పాటశాలలో తరిక్ంచుచు వచెచ్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

లూకా 22:65 => నినున్ కొటిట్నవాడెవడో పర్వచింపుమని ఆయనను అడిగి ఆయనకు విరోధముగా 

ఇంకను అనేక దూషణ వచనములాడిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 

1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:51 => వీరు తమ పాదధూళిని వారితటుట్ దులిపివేసి ఈకొనియకు 

వచిచ్రి. 
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నెహెమాయ్ 5:13 => మరియు నేను నా ఒడిని దులిపి ఈ పర్కారమే దేవుడు ఈ వాగాద్నము నెరవేరచ్ని 

పర్తివానిని తన యింటిలో ఉండకయు తన పని ముగింపకయు నుండునటుల్ దులిపివేయును; ఇటువలె 

వాడు దులిపివేయబడి యేమియు లేనివాడుగా చేయబడునుగాకని చెపప్గా, సమాజకులందరు ఆలాగు 

కలుగునుగాక అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి. జనులందరును ఈ మాట చొపుప్ననే జరిగించిరి. 

మతత్యి 10:14 => ఎవడైనను మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుండినయెడల మీరు ఆ 

యింటినైనను ఆ పటట్ణమైనను విడిచిపోవునపుప్డు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి. 

లూకా 9:5 => మిముమ్ను ఎవరు చేరుచ్కొనరో ఆ పటట్ణములోనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద 

సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 10:10 => మీరు ఏ పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను చేరుచ్కొనకపోయిన 

యెడల 

లూకా 10:11 => మీరు దాని వీధులలోనికి పోయి మా పాదములకు అంటిన మీ పటట్ణపు 

ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచునాన్ము; అయినను దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్దని 

తెలిసికొనుడని చెపుప్డి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

లేవీయకాండము 20:9 => ఎవడు తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను దూషించునో వానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వాడు తన తండిర్నో తలిల్నో దూషించెను గనుక తన శిక్షకు తానే కారకుడు. 

లేవీయకాండము 20:11 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించిన వాడు తన తండిర్ 

మానాచాఛ్దనమును తీసెను; వారిదద్రికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 

లేవీయకాండము 20:12 => ఒకడు తన కోడలితో శయనించినయెడల వారిదద్రికిని మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వారు వారి వరసలు తపిప్రి; వారి పార్ణాపరాధము వారిమీదనుండును. 
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2 సమూయేలు 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 18:13 => అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుటయు, లాభము చేపటుట్టయు ఈ మొదలగు 

కిర్యలు చేసినయెడల వాడు బర్దుకునా? బర్దుకడు, ఈ హేయకిర్యలనిన్ చేసెను గనుక అవశయ్ముగా 

వానికి మరణశిక్ష విధింపబడును, వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాదియగును. 

యెహెజేక్లు 33:4 => ఎవడైనను బాకానాదము వినియును జాగర్తత్పడనందున ఖడగ్మువచిచ్ వాని 

పార్ణము తీసినయెడల వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది 

యెహెజేక్లు 33:8 => దురామ్రుగ్డా, నీవు నిశచ్యముగా మరణము నొందుదువు అని దురామ్రుగ్నికి 

నేను సెలవియయ్గా, అతడు తన దురామ్రగ్తను విడిచి జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి నా మాట 

తెలియజేయనియెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని అతని 

పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్ విచారణ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 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 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడడ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 
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రోమీయులకు 9:25 => ఆ పర్కారము నా పర్జలు కానివారికి నా పర్జలనియు, పిర్యురాలు 

కానిదానికి పిర్యురాలనియు, పేరు పెటుట్దును. 

రోమీయులకు 9:26 => మరియు జరుగునదేమనగా, మీరు నా పర్జలు కారని యేచోటను వారితో 

చెపప్బడెనో, ఆ చోటనే జీవముగల దేవుని కుమారులని వారికి పేరుపెటట్బడును అని హోషేయలో 

ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 9:30 => అటల్యితే మనమేమందుము? నీతిని వెంటాడని అనయ్జనులు నీతిని, అనగా 

విశావ్సమూలమైన నీతిని పొందిరి;  

రోమీయులకు 9:31 => అయితే ఇశార్యేలు నీతికారణమైన నియమమును వెంటాడినను ఆ 

నియమమును అందుకొనలేదు, 

రోమీయులకు 9:32 => వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశావ్సమూలముగా కాక 

కిర్యలమూలముగా నైనటుల్ దానిని వెంటాడిరి.  

రోమీయులకు 9:33 => ఇదిగో నేను అడుడ్రాతిని అడుడ్బండను సీయోనులో సాథ్పించుచునాన్ను; 

ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు సిగుగ్పరచబడడు అని వార్యబడిన పర్కారము వారు అడుడ్రాయి 

తగిలి, తొటుర్పడిరి. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

రోమీయులకు 11:11 => కాబటిట్ నేనడుగునది ఏమనగా, వారు పడిపోవునటుల్గా తొటిర్లిల్రా? 

అటల్నరాదు. 

రోమీయులకు 11:12 => వారికి రోషము పుటిట్ంచుటకై వారి తొటుర్పాటువలన అనయ్జనులకు 

రక్షణకలిగెను. వారి తొటుర్పాటు లోకమునకు ఐశవ్రయ్మును, వారి కీష్ణదశ అనయ్జనులకు 

ఐశవ్రయ్మును అయినయెడల వారి పరిపూరణ్త యెంత యెకుక్వగా ఐశవ్రయ్కరమగును! 
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రోమీయులకు 11:13 => అనయ్జనులగు మీతో నేను మాటలాడుచునాన్ను. నేను అనయ్జనులకు 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను గనుక ఏ విధముననైనను నా రకత్సంబంధులకు రోషము పుటిట్ంచి, 

రోమీయులకు 11 :14 => వారిలో కొందరినైనను రకిష్ంపవలెనని నా పరిచరయ్ను 

ఘనపరచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 11:15 => వారిని విసరిజ్ంచుట, లోకమును దేవునితో సమాధానపరచుట 

అయినయెడల, వారిని చేరుచ్కొనుట యేమగును? మృతులు సజీవులైనటే ట్ అగును గదా? 

యెహోషువ 2:19 => నీ యింటి దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన పార్ణమునకు తానే 

ఉతత్రవాది, మేము నిరోద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

యిరిమ్యా 38:21 => నీవు ఒకవేళ బయలు వెళల్కపోయినయెడల యెహోవా ఈ మాట నాకు 

తెలియజేసెను. 

ఆమోసు 3 : 1 3 = > పర్భువును దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా--నా మాట ఆలకించి యాకోబు ఇంటివారికి దానిని రూఢిగా తెలియజేయుడి. 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

మీకా 5:8 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు అనయ్జనుల మధయ్ను అనేక జనములలోను 

అడవిమృగములలో సింహమువలెను, ఎవడును విడిపింపకుండ లోపలికి చొచిచ్ గొఱఱ్ల మందలను 

తొర్కిక్ చీలుచ్ కొదమసింహమువలెను ఉందురు. 

మతత్యి 10:6 => ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 
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మతత్యి 16:4 => వయ్భిచారులైన చెడడ్తరము వారు సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు, అయితే 

యోనానుగూరిచ్న సూచక కిర్యయేగాని మరి ఏ సూచక కిర్యయైన వారికనుగర్హింపబడదని వారితో 

చెపిప్ వారిని విడిచి వెళి ల్పోయెను. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మారుక్ 6:11 => ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు 

అకక్డనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి 

దులిపివేయుడి. 

మారుక్ 8:13 => వారిని విడిచి మరల దోనె యెకిక్ అదద్రికి పోయెను. 

లూకా 14:18 => అయితే వారందరు ఏకమనసుస్తో నెపములు చెపప్సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక 

పొలము కొనియునాన్ను, అవశయ్ముగా వెళి ల్ దాని చూడవలెను, ననున్ క్షమింపవలెనని నినున్ వేడు 

కొనుచునాన్ననెను 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:24 => అతడు చెపిప్న సంగతులు కొందరు నమిమ్రి, కొందరు 

నమమ్కపోయిరి. 
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రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

వచనము 10 

నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు 

బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

కొలొసస్యులకు 4:11 => మరియు యూసుత్ అను యేసు కూడ మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్డు. 

వీరు సునన్తి పొందినవారిలో చేరినవారు, వీరుమాతర్మే దేవుని రాజయ్ము నిమితత్ము నా జత పనివారై 

యునాన్రు, వీరివలన నాకు ఆదరణ కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

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 13:42 => వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళుల్చుండగా ఈ మాటలను 

మరుసటి విశార్ంతిదినమున తమతో చెపప్వలెనని జనులు వేడుకొనిరి. 

Page  of 2558 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

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 

వచనము 11 

అతడు వారిమధయ్ దేవుని వాకయ్ము బోధించుచు, ఒక సంవతస్రము మీద ఆరునెలలు అకక్డ 

నివసించెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:14 => నా నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరని యెవరైనను 

చెపప్కుండునటుల్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:17 => అపుప్డందరు సమాజమందిరపు అధికారియైన సోసెత్నేసును 

పటుట్కొని నాయ్యపీఠము ఎదుట కొటట్సాగిరి. అయితే గలిల్యోను వీటిలో ఏ సంగతినిగూరిచ్యు 

లక్షయ్పెటట్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

మారుక్ 5:35 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి 

కొందరు వచిచ్ నీ కుమారెత్ చనిపోయినది; నీవిక బోధకుని ఎందుకు శర్మపెటుట్దువనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, 

దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

ఆదికాండము 17:27 => అతని యింట పుటిట్నవారును అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవారును 

అతని యింటిలోని పురుషులందరును అతనితో కూడ సునన్తి పొందిరి. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

యెహోషువ 24:15 => యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని 

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 

మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:36 => వారు తోర్వలో వెళుల్చుండగా నీళుల్నన్ యొక చోటికి వచిచ్నపుప్డు 

నపుంసకుడు ఇదిగో నీళుల్; నాకు బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:38 => అంతట ఫిలిపుప్ అతనికి బాపిత్సమ్మిచెచ్ను. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళి ల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 
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రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

రోమీయులకు 10:16 => అయినను అందరు సువారత్కు లోబడలేదు పర్భువా, మేము తెలియజేసిన 

సమాచారమెవడు నమెమ్ను అని యెషయా చెపుప్చునాన్డు గదా? 

రోమీయులకు 10:17 => కాగా వినుటవలన విశావ్సము కలుగును; వినుట కీర్సుత్ను గూరిచ్న 

మాటవలన కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 1:13 => కీర్సుత్ విభజింపబడియునాన్డా? పౌలు మీకొరకు సిలువ వేయబడెనా? 

పౌలు నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరా? 

1 కొరిందీయులకు 1:14 => నా నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరని యెవరైనను 

చెపప్కుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:15 => కిర్సుప్నకును గాయియుకును తపప్ మరియెవరికిని నేను 

బాపిత్సమ్మియయ్లేదు; అందుకై దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:16 => సెత్ఫను ఇంటివారికిని బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని; వీరికి తపప్ మరి ఎవరికైనను 

బాపిత్సమ్మిచిచ్తినేమో నేనెరుగను. 

1 కొరిందీయులకు 1:17 => బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు కీర్సుత్ ననున్ పంపలేదు గాని, కీర్సుత్యొకక్ సిలువ 

వయ్రథ్ము కాకుండునటుల్, వాకాచ్తురయ్ము లేకుండ సువారత్ పర్కటించుటకే ఆయన ననున్ పంపెను. 

మారుక్ 5:22 => ఆయన సముదర్తీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధికారులలో యాయీరను 

నొకడు వచిచ్, ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి 

లూకా 8:41 => యించుమించు పండెర్ండేండల్ యీడుగల తన యొకక్తే కుమారెత్ చావ సిదధ్ముగ 

ఉనన్ది గనుక తన యింటికి రమమ్ని ఆయనను బతిమాలుకొనెను. ఆయన వెళుల్చుండగా 

జనసమూహములు ఆయనమీద పడుచుండిరి.  
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లూకా 13:14 => యేసు విశార్ంతిదినమున సవ్సథ్పరచినందున ఆ సమాజమందిరపు అధికారి 

కోపముతో మండిపడి, జనసమూహమును చూచి పని చేయదగిన ఆరు దినములు కలవు గనుక ఆ 

దినములలోనే వచిచ్ సవ్సథ్తపొందుడి; విశార్ంతిదినమందు రావదద్ని చెపెప్ను. 

యోహాను 4:53 => నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని యేసు తనతో చెపిప్న గంట అదే అని తండిర్ 

తెలిసికొనెను గనుక అతడును అతని యింటివారందరును నమిమ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

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 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

వచనము 12 

గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము 

ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:18 => అపుప్డాయన నీవు తవ్రపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘర్ముగా 

వెళుల్ము. ననున్గూరిచ్ నీవిచుచ్ సాక్షయ్ము వారంగీకరింపరని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:25 => కాబటిట్ అయయ్లారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నాతో దూత చెపిప్న 

పర్కారము జరుగునని నేను దేవుని నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

యిరిమ్యా 1:17 => కాబటిట్ నీవు నడుముకటుట్కొని నిలువబడి నేను నీకాజాఞ్పించునదంతయు వారికి 

పర్కటన చేయుము; భయపడకుము లేదా నేను వారి యెదుట నీకు భయము పుటిట్ంతును. 
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యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  

యెహెజేక్లు 2:7 => అయినను ఆ జనులకు భయపడకుము, వారి మాటలకును భయపడకుము. 

వారు తిరుగుబాటు చేయువారు వారికి భయపడకుము. 

యెహెజేక్లు 2:8 => వారు తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక వారు వినినను వినకపోయినను నేను 

సెలవిచిచ్న మాటను నీవు వారికి తెలియజేయుము. 

యెహెజేక్లు 3:9 => నీ నుదురు చెకుముకి రాతికంటె కఠినముగా ఉండు వజర్మువలె చేసెదను; 

వారికి భయపడకుము, వారందరు తిరుగుబాటు చేయువారైనను వారిని చూచి జడియకుము. 

యెహెజేక్లు 3:10 => మరియు నరపుతుర్డా, చెవియొగిగ్ నేను నీతో చెపుప్మాటలనిన్టిని చెవులార 

విని నీ మనసుస్లో ఉంచుకొని 

యెహెజేక్లు 3:11 => బయలుదేరి చెరలోనునన్ నీ జనులయొదద్కు పోయి యీ మాటలు 

పర్కటింపుము, వారు వినినను వినకపోయినను పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని 

చెపుప్మని ఆయన నాతో సెలవిచెచ్ను. 

యోనా 3:2 => నీవు లేచి నీనెవె మహాపురమునకు పోయి నేను నీకు తెలియజేయు సమాచారము 

దానికి పర్కటన చేయుము. 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:2 => యెహోవా నాతో ఇటల్నెను అతనికి భయపడకుము, అతనిని అతని 

సమసత్ జనమును అతని దేశమును నీచేతికి అపప్గించియునాన్ను. హెషోబ్నులో నివసించిన 

అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చేసినటుల్ ఇతనికిని చేయవలెనని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:3 => ఇశార్యేలీయులారా, వినుడి; నేడు మీరు మీశతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు సమీపించుచునాన్రు. మీ హృదయములు జంకనియయ్కుడి, భయపడకుడి, 

యెహోషువ 1:5 => నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను ఏ మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేక 

యుండును; నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుందును. 

యెహోషువ 6:27 => యెహోవా యెహోషువకు తోడైయుండెను గనుక అతని కీరిత్ దేశమందంతటను 

వాయ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:18 => తమ శతుర్వులు తముమ్ను బాధింపగా వారు విడిచిన నిటూ ట్రుప్లు 

యెహోవా విని సంతాపించి వారికొరకు నాయ్యాధిపతులను పుటిట్ంచి, ఆ యా నాయ్యాధిపతులకు 

తోడైయుండి వారి దినములనిన్టను వారి శతుర్వుల చేతులలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:12 => యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డా, 

యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డని అతనితో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 7:9 => ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, 

నీచేతికి దాని నపప్గించెదను. 

2 రాజులు 6:16 => అతడు భయపడవదుద్, మన పక్షమున నునన్వారు వారికంటె అధికులై 

యునాన్రని చెపిప్ 

కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 
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కీరత్నలు 23:4 => గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను 

నీవు నాకు తోడైయుందువు నీ దుడుడ్కఱఱ్యు నీదండమును ననున్ ఆదరించును.  

కీరత్నలు 64:1 => దేవా, నేను మొఱఱ్పెటట్గా నా మనవి ఆలకింపుము శతుర్భయమునుండి నా 

పార్ణమును కాపాడుము. 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 

యెషయా 43:5 => భయపడకుము, నేను నీకు తోడైయునాన్ను తూరుప్నుండి నీ సంతానమును 

తెపిప్ంచెదను పడమటినుండి నినున్ సమకూరిచ్ రపిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 15:20 => అపుప్డు నినున్ ఈ పర్జలను పడగొటట్జాలని యితత్డి పార్కారముగా నేను 

నియమించెదను; నినున్ రకిష్ంచుటకును నినున్ విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైయుందును గనుక 

వారు నీమీద యుదధ్ము చేయుదురు గాని నినున్ జయింపకపోదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:57 => నేను నీకు మొరలిడిన దినమున నీవు నాయొదద్కు వచిచ్తివి 

భయపడకుమి అని నీవు చెపిప్తివి.  

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

హగగ్యి 1:13 => అపుప్డు యెహోవా దూతయైన హగగ్యి యెహోవా తెలియజేసిన వారత్నుబటిట్ 

జనులకు పర్కటించినదేమనగా నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

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 1:30 => దూత మరియా, భయపడకుము; దేవుని వలన నీవు కృపపొందితివి. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

యో హా ను 1 4 : 2 7 = > శాం తి మీ క ను గర్ హిం చి వె ళుల్ చు నాన్ ను ; నా శాం తి నే 

మీకనుగర్హించుచునాన్ను; లోకమిచుచ్నటుట్గా నేను మీకనుగర్హించుటలేదు; మీ హృదయమును 

కలవరపడనియయ్కుడి, వెరవనియయ్కుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 15:8 => అందరికి కడపట అకాలమందు పుటిట్నటుట్నన్ నాకును కనబడెను; 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 
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గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళి ల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

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 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

వచనము 13 

వీడు ధరమ్ శాసత్రమునకు వయ్తిరికత్ముగా దేవుని ఆరాధించుటకు జనులను పేర్రేపించుచునాన్డని చెపిప్రి. 

నిరగ్మకాండము 4:12 => కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది 

నీకు బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 1:5 => నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను ఏ మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేక 

యుండును; నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుందును. 

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

నాయ్యాధిపతులు 2:18 => తమ శతుర్వులు తముమ్ను బాధింపగా వారు విడిచిన నిటూ ట్రుప్లు 

యెహోవా విని సంతాపించి వారికొరకు నాయ్యాధిపతులను పుటిట్ంచి, ఆ యా నాయ్యాధిపతులకు 

తోడైయుండి వారి దినములనిన్టను వారి శతుర్వుల చేతులలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 
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యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

యిరిమ్యా 1:18 => యూదా రాజులయొదద్కు గాని పర్ధానులయొదద్కు గాని యాజకులయొదద్కు గాని 

దేశనివాసులయొదద్కు గాని, యీ దేశమంతటిలో నీవెకక్డికి పోయినను, పార్కారముగల 

పటట్ణముగాను ఇనుపసత్ంభముగాను ఇతత్డి గోడలుగాను నీవుండునటుల్ ఈ దినమున నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 1:19 => వారు నీతో యుదధ్ముచేతురు గాని నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు 

తోడైయునన్ందున వారు నీపైని విజయము పొందజాలరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 
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2 తిమోతి 4:22 => పర్భువు నీ ఆతమ్కు తోడై యుండును గాక. కృప మీకు తోడై యుండును గాక. 

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. 

యిరిమ్యా 15:20 => అపుప్డు నినున్ ఈ పర్జలను పడగొటట్జాలని యితత్డి పార్కారముగా నేను 

నియమించెదను; నినున్ రకిష్ంచుటకును నినున్ విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైయుందును గనుక 

వారు నీమీద యుదధ్ము చేయుదురు గాని నినున్ జయింపకపోదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 15:21 => దుషుట్ల చేతిలోనుండి నినున్ విడిపించెదను, బలాతాక్రుల చేతిలోనుండి నినున్ 

విమోచించెదను. 

మతత్యి 10:30 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి  

లూకా 21:18 => గాని మీ తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను నశింపదు. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:14 => అనయ్జనులలోనుండి దేవుడు తన నామముకొరకు ఒక 

జనమును ఏరప్రచుకొనుటకు వారిని ఏలాగు మొదట కటాకిష్ంచెనో సుమెయోను వివరించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:18 => పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 10:16 => ఈ దొడిడ్వి కాని వేరే గొఱఱ్లును నాకు కలవు; వాటినికూడ నేను తోడుకొని 

రావలెను, అవి నా సవ్రము వినును, అపుప్డు మంద ఒకక్టియు గొఱఱ్ల కాపరి ఒకక్డును అగును. 

యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

రోమీయులకు 10:20 => మరియు యెషయా తెగించి ననున్ వెదకనివారికి నేను దొరకితిని; ననున్ 

విచారింపనివారికి పర్తయ్క్షమైతిని అని చెపుప్చునాన్డు.  

రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

నిరగ్మకాండము 34:24 => ఏలయనగా నీ యెదుటనుండి జనములను వెళల్గొటిట్ నీ పొలిమేరలను 

గొపప్విగా చేసెదను. మరియు నీవు సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

కనబడబోవునపుప్డు ఎవడును నీ భూమిని ఆశింపడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:3 => ఇశార్యేలీయులారా, వినుడి; నేడు మీరు మీశతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు సమీపించుచునాన్రు. మీ హృదయములు జంకనియయ్కుడి, భయపడకుడి, 

యెహోషువ 6:27 => యెహోవా యెహోషువకు తోడైయుండెను గనుక అతని కీరిత్ దేశమందంతటను 

వాయ్పించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:12 => యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డా, 

యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డని అతనితో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 7:9 => ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, 

నీచేతికి దాని నపప్గించెదను. 

1 సమూయేలు 18:14 => మరియు దావీదు సమసత్ విషయములలో సుబుదిధ్గలిగి పర్వరిత్ంపగా 

యెహోవా అతనికి తోడుగానుండెను. 

2 రాజులు 6:16 => అతడు భయపడవదుద్, మన పక్షమున నునన్వారు వారికంటె అధికులై 

యునాన్రని చెపిప్ 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:8 => మాంససంబంధమైన బాహువే అతనికి అండ, మనకు సహాయము 

చేయుటకును మన యుదధ్ములను జరిగించుటకును మన దేవుడైన యెహోవా మనకు తోడుగా 

ఉనాన్డని చెపప్గా జనులు యూదారాజైన హిజిక్యా చెపిప్న మాటలయందు నమిమ్కయుంచిరి. 

కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 

కీరత్నలు 23:4 => గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను 

నీవు నాకు తోడైయుందువు నీ దుడుడ్కఱఱ్యు నీదండమును ననున్ ఆదరించును.  

కీరత్నలు 64:1 => దేవా, నేను మొఱఱ్పెటట్గా నా మనవి ఆలకింపుము శతుర్భయమునుండి నా 

పార్ణమును కాపాడుము. 

కీరత్నలు 91:15 => అతడు నాకు మొఱఱ్పెటట్గా నేనతనికి ఉతత్రమిచెచ్దను శర్మలో నేనతనికి 

తోడైయుండెదను అతని విడిపించి అతని గొపప్చేసెదను 

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 

యెషయా 43:5 => భయపడకుము, నేను నీకు తోడైయునాన్ను తూరుప్నుండి నీ సంతానమును 

తెపిప్ంచెదను పడమటినుండి నినున్ సమకూరిచ్ రపిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 1:8 => వారికి భయపడకుము, నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 30:11 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నినున్ రకిష్ంచుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నినున్ 

చెదరగొటిట్న జనములనిన్టిని నేను సమూలనాశనము చేసెదను గాని నినున్ సమూలనాశనము 

చేయను, అయితే ఏమాతర్మును నిరోద్షినిగా ఎంచకుండనే నినున్ మితముగా శికిష్ంచుదును. 

యిరిమ్యా 42:11 => మీరు బబులోను రాజునకు భయపడుచునాన్రే; అతనికి భయపడకుడి, అతని 

చేతిలోనుండి మిముమ్ను తపిప్ంచి మిముమ్ను రకిష్ంచుటకు నేను మీకు తోడైయునాన్ను, అతనికి 

భయపడకుడి, 

యిరిమ్యా 46:28 => నా సేవకుడవైన యాకోబు, నేను నీకు తోడైునాన్ను భయపడకుము నేనెకక్డికి 

నినున్ చెదరగొటిట్తినో ఆ సమసత్ దేశపర్జలను సమూల నాశనము చేసెదను అయితే నినున్ సమూల 
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నాశనము చేయను నినున్ శికిష్ంపక విడువను గాని నాయ్యమునుబటిట్ నినున్ శికిష్ంచెదను ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

హగగ్యి 1:13 => అపుప్డు యెహోవా దూతయైన హగగ్యి యెహోవా తెలియజేసిన వారత్నుబటిట్ 

జనులకు పర్కటించినదేమనగా నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 9:37 => కోత విసాత్రమేగాని పనివారు కొదిద్గా ఉనాన్రు 

లూకా 1:28 => ఆ దూత లోపలికి వచిచ్ ఆమెను చూచి దయాపార్పుత్రాలా నీకు శుభము; పర్భువు 

నీకు తోడైయునాన్డని చెపెప్ను. 

లూకా 1:30 => దూత మరియా, భయపడకుము; దేవుని వలన నీవు కృపపొందితివి. 

యోహాను 7:44 => వారిలో కొందరు ఆయనను పటుట్కొనదలచిరి గాని యెవడును ఆయనను 

పటుట్కొనలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

వచనము 14 

పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ 

నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట నాయ్యమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

వచనము 15 

ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళల్ను, మీ ధరమ్శాసత్రమును గూరిచ్న వాదమైతే మీరే దాని 

చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూరిచ్ విమరశ్ చేయుటకు నాకు మనసుస్లేదని యూదులతో చెపిప్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:12 => అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:27 => తరువాత అతడు అకయకు పోదలచినపుప్డు అతనిని 

చేరుచ్కొనవలెనని సహోదరులు పోర్తాస్హపరచుచు అకక్డి శిషుయ్లకు వార్సిరి. అతడకక్డికి వచిచ్ 

కృపచేత విశవ్సించినవారికి చాల సహాయము చేసెను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

రోమీయులకు 16:5 => ఆసియలో కీర్సుత్కు పర్థమఫలమైయునన్ నా పిర్యుడగు ఎపైనెటుకు 

వందనములు. 

1 కొరిందీయులకు 16:15 => సెత్ఫను ఇంటివారు అకయ యొకక్ పర్థమఫలమై యునాన్రనియు, 

వారు పరిశుదుధ్లకు పరిచరయ్ చేయుటకు తముమ్ను తాము అపప్గించుకొని యునాన్రనియు మీకు 

తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసుయొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలును, మన 

సహోదరుడైన తిమోతియును, కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకును, అకయయందంతటనునన్ 

పరిశుదుధ్లకందరికిని శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

2 కొరిందీయులకు 9:2 => మీ మనసుస్ సిదధ్మైయునన్దని నేనెరుగుదును. అందువలన 

సంవతస్రమునుండి అకయ సిదధ్పడియునన్దని చెపిప్, నేను మిముమ్నుగూరిచ్ మాసిదోనియ 

వారియెదుట అతిశయపడుచునాన్ను; మీ ఆసకిత్ని చూచి అనేకులు పేర్రేపింపబడిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:10 => కీర్సుత్ సతయ్ము నాయందు ఉండుటవలన అకయ పార్ంతములయందు 

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => కాబటిట్ మాసిదోనియలోను అకయలోను విశావ్సులందరికిని 

మాదిరియైతిరి; ఎందుకనగా మీయొదద్నుండి పర్భువు వాకయ్ము మాసిదోనియలోను అకయలోను 

మోర్గెను; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => అకక్డ మాతర్మే గాక పర్తి సథ్లమందును దేవునియెడల ఉనన్ మీ 

విశావ్సము వెలల్డాయెను గనుక, మేమేమియు చెపప్వలసిన అవశయ్ము లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 
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మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:29 => ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన తోర్ఫిమును అతనితో కూడ 

పటట్ణములో అంతకుముందు వారు చూచి యునన్ందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని 

వచెచ్నని ఊహించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:34 => సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలు 

వేయుచునన్పుప్డు అలల్రిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమమ్ని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:35 => పౌలు మెటల్మీదికి వచిచ్నపుప్డు జనులు గుంపుకూడి 

బలవంతము చేయుచునన్ందున సైనికులు అతనిని మోసికొని పోవలసి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:36 => ఏలయనగా వానిని చంపుమని జనసమూహము కేకలు వేయుచు 

వెంబడించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:16 => వారిని నాయ్యపీఠము ఎదుటనుండి తోలివేసెను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:17 => అపుప్డందరు సమాజమందిరపు అధికారియైన సోసెత్నేసును 

పటుట్కొని నాయ్యపీఠము ఎదుట కొటట్సాగిరి. అయితే గలిల్యోను వీటిలో ఏ సంగతినిగూరిచ్యు 

లక్షయ్పెటట్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

యిరిమ్యా 12:6 => నీ సహోదరులు సహితము నీ తండిర్ ఇంటివారు సహితము నీకు దోర్హము 

చేయుచునాన్రు; నీ వెంబడి గేలి చేయుదురు, వారు నీతో దయగా మాటలాడుచునన్ను నీవు వారిని 

నమమ్కూడదు.  

లూకా 2:2 => ఇది కురేనియు సిరియదేశమునకు అధిపతియై యునన్పుప్డు జరిగిన మొదటి 

పర్జాసంఖయ్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:6 => అతడు వారియొదద్ ఎనిమిది, పది దినములు గడిపి కైసరయకు 

వెళి ల్ మరునాడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండి పౌలును తీసికొనిరమమ్ని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:7 => పొపిల్ అను ఒకడు ఆ దీవ్పములో ముఖుయ్డు. అతనికి ఆ 

పార్ంతములలో భూములుండెను. అతడు మముమ్ను చేరుచ్కొని మూడు దినములు సేన్హభావముతో 

ఆతిథయ్మిచెచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

వచనము 16 

వారిని నాయ్యపీఠము ఎదుటనుండి తోలివేసెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

మతత్యి 5:17 => ధరమ్శాసత్రమునైనను పర్వకత్ల వచనములనైనను కొటిట్ వేయవచిచ్తినని తలంచవదుద్; 

నెరవేరుచ్టకే గాని కొటిట్వేయుటకు నేను రాలేదు. 

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

వచనము 17 

అపుప్డందరు సమాజమందిరపు అధికారియైన సోసెత్నేసును పటుట్కొని నాయ్యపీఠము ఎదుట 

కొటట్సాగిరి. అయితే గలిల్యోను వీటిలో ఏ సంగతినిగూరిచ్యు లక్షయ్పెటట్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:40 => అతడు సెలవిచిచ్న తరువాత పౌలు మెటల్మీద నిలువబడి 

జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశచ్బద్ముగా ఉనన్పుప్డు అతడు హెబీర్ భాషలో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:2 => అతడు హెబీర్ భాషలో మాటలాడుట వారు విని ఎకుక్వ 

నిశశ్బద్ముగా ఉండిరి. అపుప్డతడు ఈలాగు చెపప్సాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:1 => అగిర్పప్ పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెపుప్కొనుటకు నీకు 

సెలవైనదనెను. అపుప్డు పౌలు చేయిచాచి యీలాగు సమాధానము చెపప్సాగెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:2 => అగిర్పప్రాజా, తమరు యూదులలో ఉండు సమసత్మైన 

ఆచారములను వివాదములను విశేషముగా ఎరిగినవారు గనుక 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

లూకా 21:13 => ఇది సాకాష్య్రథ్మై మీకు సంభవించును. 

Page  of 2582 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

లూకా 21:14 => కాబటిట్ మేమేమి సమాధానము చెపుప్దుమా అని ముందుగా చింతింపకుందుమని 

మీ మనసుస్లో నిశచ్యించుకొనుడి. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:27 => వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి 

మహాసభయొదద్కు అతనిని తీసికొనివచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:28 => వారు తమ ధరమ్శాసత్ర వాదములనుగూరిచ్ అతనిమీద నేరము 

మోపిరే గాని మరణమునకైనను, బంధకములకైనను తగిన నేరము అతనియందేమియు 

కనుపరచలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:18 => నేరము మోపినవారు నిలిచినపుప్డు, నేననుకొనిన నేరములలో 

ఒకటియైనను అతని మీద మోపినవారు కారు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:20 => ఆ యేసు బర్దికియునాన్డని పౌలు చెపెప్ను. నేనటిట్ వాదముల 

విషయమై యేలాగున విచారింపవలెనో యేమియు తోచక, యెరూషలేమునకు వెళి ల్ అకక్డ వీటినిగూరిచ్ 

విమరిశ్ంపబడుటకు అతని కిషట్మవునేమో అని అడిగితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:26 => ఇతనిగూరిచ్ మన యేలినవారి పేర వార్యుటకు నాకు 

నిశచ్యమైనది ఏమియు కనబడలేదు గనుక విచారణయైన తరువాత వార్యుటకు ఏమైనను నాకు 

దొరకవచుచ్నని మీ అందరియెదుటికిని, అగిర్పప్రాజా, ముఖయ్ముగా మీ యెదుటికిని, ఇతని 

రపిప్ంచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:18 => యించుమించు నలువది ఏండల్మటుట్కు అరణయ్ములో వారి 

చేషట్లను సహించెను. 

మారుక్ 9:19 => అందుకాయన విశావ్సములేని తరమువారలారా, నేను ఎంతకాలము మీతో 

నుందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

రోమీయులకు 13:3 => పర్భుతవ్ము చేయువారు చెడడ్కారయ్ములకేగాని మంచికారయ్ములకు 

భయంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని పరిచారకులు; వారికి భయపడక 

ఉండకోరితివా, మేలు చేయుము, అపుప్డు వారిచేత మెపుప్ పొందుదువు. 

2 కొరిందీయులకు 11:1 => కొంచెమవివేకముగా నేను మాటలాడినను మీరు సహింపవలెనని 

కోరుచునాన్ను, ననున్గూరిచ్ మీరేలాగైనను సహించుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:4 => ఏలయనగా వచిచ్నవాడెవడైనను మేము పర్కటింపని మరియొక 

యేసును పర్కటించినను, లేక మీరు పొందని మరియొక ఆతమ్ను మీరు పొందినను,మీరు 

అంగీకరింపని మరియొక సువారత్ మీరు అంగీకరించినను, మీరు వానినిగూరిచ్ సహించుట యుకత్మే. 

హెబీర్యులకు 5:2 => తానుకూడ బలహీనతచేత ఆవరింపబడి యునన్ందున అతడు ఏమియు 

తెలియనివారియెడలను తోర్వతపిప్న వారియెడలను తాలిమి చూపగలవాడైయునాన్డు. 
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నిరగ్మకాండము 18:16 => వారికి వాయ్జెయ్ము ఏదైనను కలిగినయెడల నాయొదద్కు వచెచ్దరు. నేను 

వారి విషయము నాయ్యము తీరిచ్, దేవుని కటట్డలను ఆయన ధరమ్శాసత్రవిధులను వారికి 

తెలుపుచునాన్నని తన మామతో చెపెప్ను. 

ఎసేత్రు 1:16 => మెమూకాను రాజు ఎదుటను పర్ధానుల యెదుటను ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

రాణియైన వషిత్ రాజు ఎడల మాతర్ము కాదు , రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ సకల 

సంసాథ్నములలోనుండు అధిపతులందరియెడలను జనులందరియెడలను నేరసుథ్రాలాయెను. 

మతత్యి 5:2 => అపుప్డాయన నోరు తెరచి యీలాగు బోధింపసాగెను 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

యోహాను 10:20 => వారిలో అనేకులు వాడు దయయ్ము పటిట్నవాడు, వెఱిఱ్వాడు; వాని మాట 

ఎందుకు వినుచునాన్రనిరి. 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:38 => దేమేతిర్కిని అతనితోకూడనునన్ కమసాలులకును ఎవని 

మీదనైనను వయ్వహారమేదైన ఉనన్యెడల నాయ్యసభలు జరుగుచునన్వి, అధిపతులు ఉనాన్రు గనుక 

వారు ఒకరితో ఒకరు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:5 => గనుక మీలో సమరుథ్లైనవారు నాతో కూడ వచిచ్ ఆ 

మనుషుయ్నియందు తపిప్దమేదైన ఉంటే అతనిమీద మోపవచుచ్నని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:1 => మీలో ఒకనికి మరియొకనిమీద వాయ్జెయ్మునన్పుప్డు వాడు 

పరిశుదుధ్లయెదుట గాక అనీతిమంతులయెదుట వాయ్జెయ్మాడుటకు తెగించుచునాన్డా? 

వచనము 18 
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పౌలు ఇంకను బహుదినములకక్డ ఉండిన తరువాత సహోదరులయొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, తనకు 

మొర్కుక్బడి యునన్ందున కెంకేర్యలో తల వెండుర్కలు కతిత్రించుకొని ఓడ యెకిక్ సిరియకు 

బయలుదేరెను. పిర్సిక్లల్ అకుల అనువారు అతనితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:3 => యూదులు నామీద మోపిన నేరములనిన్టినిగూరిచ్ నేడు 

తమరియెదుట సమాధానము చెపుప్కొనబోవుచునన్ందుకు నేను ధనుయ్డనని యనుకొనుచునాన్ను; 

తాలిమ్తో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

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 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

2 తిమోతి 2:23 => నేరుప్లేని మూఢుల వితరక్ములు జగడములను పుటిట్ంచునని యెరిగి అటిట్వాటిని 

విసరిజ్ంచుము. 
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తీతుకు 3:9 => అవివేక తరక్ములును వంశావళులును కలహములును ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్న 

వివాదములును నిష పర్యోజనమును వయ్రథ్మునై యునన్వి గనుక వాటికి దూరముగా ఉండుము. 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:7 => తమరు విమరిశ్ంచినయెడల  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:8 => మేము ఇతనిమీద మోపుచునన్ నేరములనిన్యు తమకే 

తెలియవచుచ్నని చెపెప్ను. 

యోహాను 18:31 => పిలాతు మీరతని తీసికొనిపోయి మీ ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అతనికి 

తీరుప్తీరుచ్డనగా 

నిరగ్మకాండము 18:16 => వారికి వాయ్జెయ్ము ఏదైనను కలిగినయెడల నాయొదద్కు వచెచ్దరు. నేను 

వారి విషయము నాయ్యము తీరిచ్, దేవుని కటట్డలను ఆయన ధరమ్శాసత్రవిధులను వారికి 

తెలుపుచునాన్నని తన మామతో చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 19:29 => రాజు నీ సంగతులను నీవిక ఎందులకు ఎతెత్దవు? నీవును సీబాయును 

భూమిని పంచుకొనుడని నేనాజఞ్ ఇచిచ్తిని గదా అనెను. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

యోహాను 10:20 => వారిలో అనేకులు వాడు దయయ్ము పటిట్నవాడు, వెఱిఱ్వాడు; వాని మాట 

ఎందుకు వినుచునాన్రనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:30 => అంతట రాజును అధిపతియు బెరీన్కేయు వారితో కూడ 

కూరుచ్ండినవారును లేచి అవతలకు పోయి 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱిఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

1 కొరిందీయులకు 6:1 => మీలో ఒకనికి మరియొకనిమీద వాయ్జెయ్మునన్పుప్డు వాడు 

పరిశుదుధ్లయెదుట గాక అనీతిమంతులయెదుట వాయ్జెయ్మాడుటకు తెగించుచునాన్డా? 

వచనము 19 

వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో 

పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

రోమీయులకు 13:3 => పర్భుతవ్ము చేయువారు చెడడ్కారయ్ములకేగాని మంచికారయ్ములకు 

భయంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని పరిచారకులు; వారికి భయపడక 

ఉండకోరితివా, మేలు చేయుము, అపుప్డు వారిచేత మెపుప్ పొందుదువు. 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడడ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

పర్కటన 12:16 => భూమి ఆ సతరీకి సహకారియై తన నోరు తెరచి ఆ ఘటసరప్ము, తన నోటనుండి 

గర్కిక్న పర్వాహమును మింగివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

Page  of 2588 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

వచనము 20 

వారింకను కొంతకాలముండుమని అతని వేడుకొనగా 

1 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ అపొసత్లుడుగా నుండుటకు 

పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొసెత్నేసును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8 => ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన 

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

సామెతలు 24:11 => చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు 

జోగుచునన్ వారిని నీవు రకిష్ంపవా? 

మారుక్ 5:22 => ఆయన సముదర్తీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధికారులలో యాయీరను 

నొకడు వచిచ్, ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి 

లూకా 8:41 => యించుమించు పండెర్ండేండల్ యీడుగల తన యొకక్తే కుమారెత్ చావ సిదధ్ముగ 

ఉనన్ది గనుక తన యింటికి రమమ్ని ఆయనను బతిమాలుకొనెను. ఆయన వెళుల్చుండగా 

జనసమూహములు ఆయనమీద పడుచుండిరి.  

లూకా 10:32 => ఆలాగుననే లేవీయుడొకడు ఆ చోటికివచిచ్ చూచి పర్కక్గా పోయెను. 

లూకా 13:14 => యేసు విశార్ంతిదినమున సవ్సథ్పరచినందున ఆ సమాజమందిరపు అధికారి 

కోపముతో మండిపడి, జనసమూహమును చూచి పని చేయదగిన ఆరు దినములు కలవు గనుక ఆ 

దినములలోనే వచిచ్ సవ్సథ్తపొందుడి; విశార్ంతిదినమందు రావదద్ని చెపెప్ను. 
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యోహాను 10:13 => జీతగాడు జీతగాడే గనుక గొఱఱ్లనుగూరిచ్ లక్షయ్ముచేయక పారిపోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

వచనము 21 

అతడు ఒపప్క దేవుని చితత్మైతే మీయొదద్కు తిరిగివతుత్నని చెపిప్, వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, ఓడ 

యెకిక్ ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:3 => కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, 

సిరియవైపుగా వెళి ల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:2 => యూదులందరు రోమా విడిచి వెళి ల్పోవలెనని కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ 

ఆజాఞ్పించినందున, వారు ఇటలీనుండి కొర్తత్గా వచిచ్నవారు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:24 => నీవు వారిని వెంటబెటుట్కొనిపోయి వారితో కూడ శుదిధ్చేసికొని, 

వారు తలకౌష్రము చేయించుకొనుటకు వారికయెయ్డి తగులుబడి పెటుట్కొనుము; అపుప్డు నినున్గూరిచ్ 

తాము వినిన వరత్మానము నిజము కాదనియు, నీవును ధరమ్శాసత్రమును గైకొని యథావిధిగా 

నడుచుకొనుచునాన్వనియు తెలిసికొందురు 

సంఖాయ్కాండము 6:5 => అతడు నాజీరగుటకు మొర్కుక్కొనిన దినములనిన్టిలో మంగలకతిత్ అతని 

తలమీద వేయవలదు, అతడు యెహోవాకు తనున్ తాను పర్తేయ్కించుకొనిన దినములు నెరవేరువరకు 

అతడు పర్తిషిఠ్తుడై తన తలవెండుర్కలను ఎదుగనియయ్వలెను.  

సంఖాయ్కాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు పర్తేయ్కముగానుండు దినములనిన్టిలో ఏ శవమును 

ముటట్వలదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:7 => తన దేవునికి మీదు కటట్బడిన తలవెండుర్కలు అతని తలమీద నుండును 

గనుక అతని తండిర్గాని తలిల్గాని సహోదరుడుగాని సహోదరిగాని చనిపోయినను వారినిబటిట్ అతడు 

తనున్ తాను అపవితర్పరచుకొనవలదు.  

సంఖాయ్కాండము 6:8 => అతడు పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములనిన్యు అతడు యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తుడుగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 6:9 => ఒకడు అతనియొదద్ హఠాతుత్గా చనిపోవుటవలన పర్తేయ్కముగా ఉండువాని 

తల అపవితర్పరపబడినయెడల అతడు పవితర్పరపబడు దినమున, అనగా ఏడవ దినమున తనతల 

గొరిగించుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:18 => అపుప్డా నాజీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ తన వర్త 

సంబంధమైన తన తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని, ఆ వర్త సంబంధమైన తన తలవెండుర్కలు 

తీసికొని, సమాధానబలి దర్వయ్ము కిర్ందనునన్ అగిన్లో వేయవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 
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రోమీయులకు 16:1 => కెంకేర్యలో ఉనన్ సంఘ పరిచారకురాలగు ఫీబే అను మన సహోదరిని, 

పరిశుదుధ్లకు తగినటుట్గా పర్భువునందు చేరుచ్కొని, 

ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

లే వీ య కాం డ ము 2 2 : 1 8 = > నీ వు అ హ రో ను తో ను అ త ని కు మా రు ల తో ను 

ఇశార్యేలీయులందరితోను ఇటుల్ చెపుప్ము ఇశార్యేలీయుల యింటివారిలోనేగాని ఇశార్యేలీయులలో 

నివసించు పరదేశులలోనేగాని యెవడు యెహోవాకు దహనబలిగా సేవ్చాఛ్రప్ణములనైనను 

మొర్కుక్బళల్నైనను అరిప్ంచునో 

సంఖాయ్కాండము 6:9 => ఒకడు అతనియొదద్ హఠాతుత్గా చనిపోవుటవలన పర్తేయ్కముగా ఉండువాని 

తల అపవితర్పరపబడినయెడల అతడు పవితర్పరపబడు దినమున, అనగా ఏడవ దినమున తనతల 

గొరిగించుకొనవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:17 => అపుప్డతడు తన అభిపార్యమంతయు ఆమెకు తెలియజేసి నేను నా 

తలిల్గరభ్మునుండి పుటిట్నది మొలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడనై యునాన్ను, నా తలమీదికి 

మంగలకతిత్ రాలేదు, నాకు కౌష్రము చేసినయెడల నా బలము నాలోనుండి తొలగిపోయి యితర 

మనుషుయ్లవలె అవుదునని ఆమెతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:23 => కాబటిట్ మేము నీకు చెపిప్నటుట్ చేయుము. మొర్కుక్బడియునన్ 

నలుగురు మనుషుయ్లు మాయొదద్ ఉనాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 16:19 => ఆసియలోని సంఘములవారు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

అకుల పిర్సిక్లల్ అనువారును, వారి యింటనునన్ సంఘమును, పర్భువునందు మీకు అనేక 

వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 
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2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

2 తిమోతి 4:19 => పిర్సక్కును అకులకును ఒనేసిఫొరు ఇంటివారికిని నా వందనములు. 

వచనము 22 

తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు 

వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:24 => అలెకస్ందిర్యవాడైన అపొలోల్ అను ఒక యూదుడు ఎఫెసునకు 

వచెచ్ను. అతడు విదావ్ంసుడును లేఖనములయందు పర్వీణుడునై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:1 => అపొలోల్ కొరింథులో నునన్పుప్డు జరిగినదేమనగా, పౌలు 

పైపర్దేశములలో సంచరించి ఎఫెసునకు వచిచ్ కొందరు శిషుయ్లను చూచి మీరు విశవ్సించినపుప్డు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందితిరా? అని వారినడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:16 => సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని 

పౌలు తవ్రపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును 

దాటిపోవలెనని నిశచ్యించుకొని యుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:8 => గనుక ఇపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచుటకు నాకు మనసుస్లేదు. 
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ఎఫెసీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు ఎఫెసులోనునన్ 

పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

1 తిమోతి 1:3 => నేను మాసిదోనియకు వెళుల్చుండగా సతయ్మునకు భినన్మైన బోధ చేయవదద్నియు, 

కలప్నాకథలును మితము లేని వంశావళులును, 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

2 తిమోతి 4:12 => నీవు వచుచ్నపుప్డు నేను తోర్యలో కరుప్నొదద్ ఉంచి వచిచ్న అంగీని 

పుసత్కములను,  

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీ ద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:18 => వారు తనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డతడు వారితో ఇటల్నెను నేను 

ఆసియలో కాలుపెటిట్న దినమునుండి, ఎలల్కాలము మీ మధయ్ ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే 

యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

వచనము 23 

అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా గలతీయ పార్ంతమందును 

ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:16 => సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని 

పౌలు తవ్రపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును 

దాటిపోవలెనని నిశచ్యించుకొని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:14 => అతడు ఒపుప్కొననందున మేము పర్భువు చితత్ము జరుగునుగాక 

అని ఊరకుంటిమి. 

మారుక్ 1:37 => ఆయనను కనుగొని,అందరు నినున్ వెదకుచునాన్రని ఆయనతో చెపప్గా 
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మారుక్ 1:38 => ఆయన ఇతర సమీప గార్మములలోను నేను పర్కటించునటుల్ వెళుల్దము రండి; 

యిందునిమితత్మే గదా నేను బయలుదేరి వచిచ్తినని వారితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:12 => సహోదరుడైన అపొలోల్ను గూరిచ్న సంగతి ఏమనగా, అతడీ 

సహోదరులతో కూడ మీయొదద్కు వెళల్వలెనని నేనతని చాల బతిమాలుకొంటిని గాని, యిపుప్డు 

వచుచ్టకు అతనికి ఎంతమాతర్మును మనసుస్లేదు, వీలైనపుప్డతడు వచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:22 => ఫేలికుస్ ఈ మారగ్మునుగూరిచ్ బాగుగా ఎరిగినవాడై 

సహసార్ధిపతియైన లూసియ వచిచ్నపుప్డు మీ సంగతి నేను విచారించి తెలిసికొందునని చెపిప్ విమరశ్ 

నిలుపు చేసెను. 

వచనము 24 

అలెకస్ందిర్యవాడైన అపొలోల్ అను ఒక యూదుడు ఎఫెసునకు వచెచ్ను. అతడు విదావ్ంసుడును 

లేఖనములయందు పర్వీణుడునై యుండెను. 

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. 

లూకా 9:61 => మరియొకడు పర్భువా, నీవెంట వచెచ్దను గాని నా యింటనునన్ వారియొదద్ సెలవు 

తీసికొని వచుచ్టకు మొదట నాకు సెలవిమమ్ని అడుగగా 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరు ణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:16 => సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని 

పౌలు తవ్రపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును 

దాటిపోవలెనని నిశచ్యించుకొని యుండెను. 

Page  of 2596 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:1 => ఆబీబునెలను ఆచరించి నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్పండుగ 

జరిగింపవలెను. ఏలయనగా ఆబీబునెలలో రాతిర్వేళ నీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లొనుండి నినున్ 

రపిప్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:14 => అతడు ఒపుప్కొననందున మేము పర్భువు చితత్ము జరుగునుగాక 

అని ఊరకుంటిమి. 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళి ల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

రోమీయులకు 1:10 => మిముమ్నుగూరిచ్ యెడతెగక జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. ఇందుకు ఆయన 

కుమారుని సువారత్ విషయమై నేను నా ఆతమ్యందు సేవించుచునన్ దేవుడే నాకు సాకిష్. 

రోమీయులకు 15:32 => మీరు నాకొరకు దేవునికి చేయు పార్రథ్నలయందు నాతో కలిసి 

పోరాడవలెనని, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుబటిట్యు, ఆతమ్వలని పేర్మనుబటిట్యు మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:19 => పర్భువు చితత్మైతే తవ్రలోనే మీయొదద్కు వచిచ్, ఉపొప్ంగుచునన్ వారి 

మాటలను కాదు వారి శకిత్నే తెలిసికొందును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:20 => మీ కేష్మవిషయమై నిజముగా చింతించువాడు అతనివంటివాడెవడును 

నాయొదద్ లేడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:21 => అందరును తమ సొంత కారయ్ములనే చూచుకొనుచునాన్రు గాని, 

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:22 => అతని యోగయ్త మీరెరుగుదురు. తండిర్కి కుమారుడేలాగు సేవచేయునో 

ఆలాగే అతడు నాతోకూడ సువారత్ వాయ్పకము నిమితత్ము సేవ చేసెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:23 => కాబటిట్ నాకేమి సంభవింపనైయునన్దో చూచిన వెంటనే అతనిని 

పంపవలెనని అనుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:24 => నేనును శీఘర్ముగా వచెచ్దనని పర్భువునుబటిట్ నముమ్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 6:3 => దేవుడు సెలవిచిచ్నయెడల మనమాలాగు చేయుదము. 

యాకోబు 4:15 => కనుక పర్భువు చితత్మైతే మనము బర్దికియుండి ఇది అదిచేతమని 

చెపుప్కొనవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:7 => పర్భువు సెలవైతే మీయొదద్ కొంతకాలముండ నిరీకిష్ంచుచునాన్ను 

వచనము 25 

అతడు పర్భువు మారగ్ము విషయమై ఉపదేశము పొంది తన ఆతమ్యందు తీవర్పడి, యోహాను 

బాపిత్సమ్ము మాతర్మే తెలిసికొనినవాడైనను, యేసును గూరిచ్న సంగతులు వివరముగా చెపిప్ 

బోధించుచు సమాజమందిరములో ధైరయ్ముగా మాటలాడనారంభించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40 => అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు 

వచుచ్వరకు అతడు పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:24 => మరునాడు వారు కైసరయలో పర్వేశించిరి. అపుప్డు కొరేన్లి తన 

బంధువులను ముఖయ్ సేన్హితులను పిలిపించి వారికొరకు కనిపెటుట్కొని యుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:11 => వెంటనే కైసరయనుండి నాయొదద్కు పంపబడిన ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లు మేమునన్ యింటియొదద్ నిలిచియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:1 => ఫేసుత్ ఆ దేశాధికారమునకు వచిచ్న మూడు దినములకు 

కైసరయనుండి యెరూషలేమునకు వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:9 => అయితే ఫేసుత్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ అకక్డ నా యెదుట ఈ సంగతులనుగూరిచ్ విమరిశ్ంపబడుట నీకిషట్మా అని 

పౌలును అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:21 => అతడు ఒపప్క దేవుని చితత్మైతే మీయొదద్కు తిరిగివతుత్నని చెపిప్, 

వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, ఓడ యెకిక్ ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:22 => వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ 

సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ వరకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:17 => మేము యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు సహోదరులు మముమ్ను 

సంతోషముతో చేరుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:18 => మరునాడు పెదద్లందరు అకక్డికి వచిచ్యుండగా పౌలు మాతో 

కూడ యాకోబు నొదద్కు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:22 => వారిని గూరిచ్న సమాచారము యెరూషలేములోనునన్ 

సంఘపువారు విని బరన్బాను అంతియొకయ వరకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:25 => అంతట అతడు సౌలును వెదకుటకు తారుస్నకు వెళి ల్ అతనిని 

కనుగొని అంతియొకయకు తోడుకొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:27 => ఆ దినములయందు పర్వకత్లు యెరూషలేమునుండి 

అంతియొకయకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:26 => అకక్డనుండి ఓడ యెకిక్, తాము నెరవేరిచ్న పని నిమితత్ము 

దేవుని కృపకు అపప్గింపబడినవారై, మొదట బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగివచిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:30 => అంతట వారు సెలవు పుచుచ్కొని అంతియొకయకు వచిచ్ 

శిషుయ్లను సమకూరిచ్ ఆ పతిర్క ఇచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:35 => అయితే పౌలును బరన్బాయు అంతియొకయలో నిలిచి, యింక 

అనేకులతో కూడ పర్భువు వాకయ్ము బోధించుచు పర్కటించుచు నుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:7 => మేము తూరునుండి చేసిన పర్యాణము ముగించి, తొలెమాయికి 

వచిచ్, సహోదరులను కుశలమడిగి వారియొదద్ ఒక దినముంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:15 => ఆ దినములైన తరువాత మాకు కావలసిన సామగిర్ తీసికొని 

యెరూషలేమునకు ఎకిక్పోతివిు. 

వచనము 26 

పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

1 కొరిందీయులకు 16:1 => పరిశుదుధ్ల కొరకైన చందా విషయమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు 

నియమించిన పర్కారము మీరును చేయుడి. 

గలతీయులకు 1:2 => నాతో కూడ నునన్ సహోదరులందరును, గలతీయలోనునన్ సంఘములకు 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 
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గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:40 => వారు చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి వచిచ్ లూదియ యింటికి 

వెళి ల్రి; అకక్డి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:28 => యెహోషువకు ఆజఞ్యిచిచ్ అతని ధైరయ్పరచి దృఢపరచుము. 

అతడు ఈ పర్జలను వెంటబెటుట్కొని నదిదాటి నీవు చూడబోవు దేశమును వారిని 

సావ్ధీనపరచుకొనచేయును. 

ఎజార్ 1:6 => మరియు వారి చుటుట్నునన్ వారందరును సేవ్చఛ్గా అరిప్ంచినవి గాక, వెండి 

ఉపకరణములను బంగారును పశువులను పర్శసత్మైన వసుత్వులను ఇచిచ్ వారికి సహాయము చేసిరి. 

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

దానియేలు 11:1 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు మొదటి సంవతస్రమందు మిఖాయేలును 

సిథ్రపరచుటకును బలపరచుటకును నేను అతనియొదద్ నిలువబడితిని. 
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లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

లూకా 22:43 => తండీర్, యీ గినెన్ నా యొదద్నుండి (తొలగించుటకు) నీ చితత్మైతే తొలగించుము; 

అయినను నా యిషట్ము కాదు, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచునుగాక అని పార్రిథ్ంచెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ మాటలచేత ఒకనినొకడు ఆదరించుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  

హెబీర్యులకు 12:13 => మరియు కుంటికాలు బెణకక బాగుపడు నిమితత్ము మీ పాదములకు 

మారగ్ములను సరళము చేసికొనుడి. 

దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:1 => అపొలోల్ కొరింథులో నునన్పుప్డు జరిగినదేమనగా, పౌలు 

పైపర్దేశములలో సంచరించి ఎఫెసునకు వచిచ్ కొందరు శిషుయ్లను చూచి మీరు విశవ్సించినపుప్డు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందితిరా? అని వారినడుగగా 

2 కొరిందీయులకు 11:28 => ఇవియును గాక సంఘములనిన్టినిగూరిచ్న చింతయు కలదు. ఈ 

భారము దినదినమును నాకు కలుగుచునన్ది. 
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2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  

వచనము 27 

తరువాత అతడు అకయకు పోదలచినపుప్డు అతనిని చేరుచ్కొనవలెనని సహోదరులు 

పోర్తాస్హపరచుచు అకక్డి శిషుయ్లకు వార్సిరి. అతడకక్డికి వచిచ్ కృపచేత విశవ్సించినవారికి చాల 

సహాయము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:1 => అపొలోల్ కొరింథులో నునన్పుప్డు జరిగినదేమనగా, పౌలు 

పైపర్దేశములలో సంచరించి ఎఫెసునకు వచిచ్ కొందరు శిషుయ్లను చూచి మీరు విశవ్సించినపుప్డు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందితిరా? అని వారినడుగగా 

1 కొరిందీయులకు 1:12 => మీలో ఒకడు నేను పౌలువాడను, ఒకడు నేను అపొలోల్వాడను, 

మరియొకడు నేను కేఫావాడను, ఇంకొకడు నేను కీర్సుత్వాడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని నా తాతప్రయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

1 కొరిందీయులకు 4:6 => సహోదరులారా, మీరు మముమ్ను చూచి, లేఖనములయందు 

వార్సియునన్ సంగతులను అతికర్మింపకూడదని నేరుచ్కొని, మీరొకని పక్షమున మరియొకనిమీద 

ఉపొప్ంగకుండునటుల్, ఈ మాటలు మీ నిమితత్మై నామీదను అపొలోల్మీదను పెటుట్కొని 

సాదృశయ్రూపముగా చెపిప్యునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 16:12 => సహోదరుడైన అపొలోల్ను గూరిచ్న సంగతి ఏమనగా, అతడీ 

సహోదరులతో కూడ మీయొదద్కు వెళల్వలెనని నేనతని చాల బతిమాలుకొంటిని గాని, యిపుప్డు 

వచుచ్టకు అతనికి ఎంతమాతర్మును మనసుస్లేదు, వీలైనపుప్డతడు వచుచ్ను. 

తీతుకు 3:13 => ధరమ్శాసత్రవేదియైన జేనాను అపొలోల్నును శీఘర్ముగా సాగనంపుము; వారికేమియు 

తకుక్వ లేకుండ చూడుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:6 => అకక్డ శతాధిపతి ఇటలీ వెళల్నైయునన్ అలెకస్ందిర్య పటట్ణపు ఓడ 

కనుగొని అందులో మముమ్ను ఎకిక్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 4:10 => అపుప్డు మోషే పర్భువా, ఇంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాసునితో 

మాటలాడినపప్టినుండి యైనను , నేను మాట నేరప్రిని కాను , నేను నోటిమాందయ్ము 

నాలుకమాందయ్ము గలవాడనని యెహోవాతో చెపప్గా 

యెషయా 3:3 => సోదెకాండర్ను పెదద్లను పంచాదశాధిపతులను ఘనత వహించినవారిని 

మంతుర్లను శిలప్శాసత్రములను ఎరిగినవారిని మాంతిర్కులను యెరూషలేములోనుండియు 

యూదాదేశములోనుండియు తీసివేయును. 

1 కొరిందీయులకు 2:1 => సహోదరులారా, నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వాకాచ్తురయ్ముతో గాని 

జాఞ్నాతిశయముతో గాని దేవుని మరమ్మును మీకు పర్కటించుచు వచిచ్నవాడను కాను. 

1 కొరిందీయులకు 2:2 => నేను, యేసుకీర్సుత్ను అనగా, సిలువవేయబడిన యేసుకీర్సుత్ను తపప్, 

మరిదేనిని మీమధయ్ నెరుగకుందునని నిశచ్యించుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:28 => యేసే కీర్సుత్ అని లేఖనములదావ్రా అతడు దృషాట్ంతపరచి, 

యూదుల వాదమును బహిరంగముగాను గటిట్గాను ఖండించుచు వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:22 => మోషే ఐగుపీత్యుల సకల విదయ్లను అభయ్సించి, 

మాటలయందును కారయ్ములయందును పర్వీణుడై యుండెను. 

ఎజార్ 7:6 => ఈ ఎజార్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగర్హించిన మోషే యొకక్ 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్వీణతగల శాసిత్ మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హసత్ము అతనికి తోడుగా 

ఉనన్ందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగర్హించును. 

ఎజార్ 7:12 => రాజైన అరత్హషసత్, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రమందు శాసిత్యు యాజకుడునైన 

ఎజార్కు కేష్మము, మొదలగు మాటలు వార్సి యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 24:19 => ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నజరేయుడైన యేసును గూరిచ్న 

సంగతులే; ఆయన దేవుని యెదుటను పర్జలందరి యెదుటను కిర్యలోను వాకయ్ములోను శకిత్గల 

పర్వకత్యై యుండెను. 

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. 

జెకరాయ్ 10:5 => వారు యుదధ్ము చేయుచు వీధుల బురదలో శతుర్వులను తొర్కుక్ 

పరాకర్మశాలురవలె ఉందురు. యెహోవా వారికి తోడైయుండును గనుక వారు యుదధ్ము చేయగా 

గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు సిగుగ్నొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 
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పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీ ద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

వచనము 28 

యేసే కీర్సుత్ అని లేఖనములదావ్రా అతడు దృషాట్ంతపరచి, యూదుల వాదమును బహిరంగముగాను 

గటిట్గాను ఖండించుచు వచెచ్ను. 

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 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 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:22 => యెహోషువ చనిపోయిన కాలమున శేషించిన జనములలో ఏ జనమును 

వారి యెదుటనుండి నేను వెళల్గొటట్ను. 

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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కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

యెషయా 40:3 => ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు పర్కటించుచునాన్డు ఎటల్నగా అరణయ్ములో 

యెహోవాకు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమారగ్ము సరాళము చేయుడి.  

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.  

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడడ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

మారుక్ 1:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి, ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయుచునన్ ఒకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయాచేత వార్యబడినటుట్ 

మారుక్ 12:14 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని 

మేమెరుగుదుము; నీవు మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. 

కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా కాదా? 

లూకా 3:4 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడి  

యోహాను 1:23 => అందుకతడు పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్నటుట్ నేను పర్భువు తోర్వ 

సరాళముచేయుడి అని అరణయ్ములో ఎలుగెతిత్ చెపుప్ ఒకని శబద్ము అని చెపెప్ను. 
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రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:4 => సైనికుడెవడును యుదధ్మునకు పోవునపుప్డు, తనున్ దండులో చేరుచ్కొనిన వానిని 

సంతోషపెటట్వలెనని యీ జీవన వాయ్పారములలో చికుక్కొనడు. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:3 => అపుప్డతడు ఆలాగైతే మీరు దేనినిబటిట్ బాపిత్సమ్ము పొందితిరని 

అడుగగా వారు యోహాను బాపిత్సమ్మును బటిట్యే అని చెపిప్రి. 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

మతత్యి 3:4 => ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును, మొలచుటుట్ తోలుదటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు; మిడతలును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము. 

మతత్యి 3:5 => ఆ సమయమున యెరూషలేము వారును యూదయ వారందరును యొరాద్ను 

నదీపార్ంతముల వారందరును, అతనియొదద్కు వచిచ్, 
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మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:13 => ఆ సమయమున యోహానుచేత బాపిత్సమ్ము పొందుటకు యేసు గలిలయనుండి 

యొరాద్ను దగగ్రనునన్ అతనియొదద్కు వచెచ్ను. 

మతత్యి 3:14 => అందుకు యోహాను నేను నీచేత బాపిత్సమ్ము పొందవలసినవాడనై యుండగా నీవు 

నాయొదద్కు వచుచ్చునాన్వా? అని ఆయనను నివారింపజూచెను గాని 

మతత్యి 3:15 => యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు 

తగియునన్దని అతనికి ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

మతత్యి 3:16 => యేసు బాపిత్సమ్ము పొందిన వెంటనే నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచెచ్ను; ఇదిగో 

ఆకాశము తెరవబడెను, దేవుని ఆతమ్ పావురమువలె దిగి తనమీదికి వచుచ్ట చూచెను. 
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మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

లూకా 3:1 => తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవతస్రమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు 

అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతురాథ్ధిపతిగాను, ఇతూరయ తర్కోనీతి దేశములకు అతని 

తముమ్డైన ఫిలిపుప్ చతురాథ్ధిపతిగాను, అబిలేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను, 

లూకా 3:2 => అనన్యు, కయపయు పర్ధాన యాజకులుగాను, ఉనన్కాలమున అరణయ్ములోనునన్ 

జెకరాయ్ కుమారుడైన యోహాను నొదద్కు దేవుని వాకయ్ము వచెచ్ను. 

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

లూకా 3:4 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడి  

లూకా 3:5 => పర్తి పలల్ము పూడచ్బడును పర్తి కొండయు మెటట్యు పలల్ము చేయబడును వంకర 

మారగ్ములు తినన్నివగును కరకు మారగ్ములు నునన్నివగును  

లూకా 3:6 => సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణయ్ములో కేకలు వేయుచునన్ యొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా వాకయ్ముల గర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ ఇది జరిగెను. 

లూకా 3:7 => అతడు తనచేత బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్న జనసమూహములను చూచి 

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్న వాడెవడు? 

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 3:10 => అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 3:12 => సుంకరులును బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్ బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని 

నడుగగా 

లూకా 3:13 => అతడు మీకు నిరణ్యింపబడిన దానికంటె ఎకుక్వ తీసికొనవదద్ని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:15 => పర్జలు కనిపెటుట్చు, ఇతడు కీర్సత్యి యుండునేమో అని అందరును 

యోహానునుగూరిచ్ తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనుచుండగా 

లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

లూకా 3:17 => ఆయన చేట ఆయన చేతిలో నునన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము 

చేసి, తన కొటుట్లో గోధుమలు పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ కాలిచ్వేయునని అందరితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:18 => ఇదియు గాక అతడింకను, చాల సంగతులు చెపిప్ పర్జలను హెచచ్రించుచు వారికి 

సువారత్ పర్కటించుచుండెను. 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

లూకా 3:21 => పర్జలందరును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు యేసు కూడ బాపిత్సమ్ము పొంది పార్రథ్న 

చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడి 

లూకా 3:22 => పరిశుదాధ్తమ్ శరీరాకారముతో పావురమువలె ఆయన మీదికి దిగి వచెచ్ను. అపుప్డు 

నీవు నా పిర్య కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశము నుండి 

వచెచ్ను. 
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లూకా 3:23 => యేసు (బోధింప) మొదలుపెటిట్నపుప్డు ఆయన దాదాపు ముపప్ది ఏండల్ యీడు 

గలవాడు; ఆయన యోసేపు కుమారుడని యెంచబడెను. యోసేపు హేలీకి, 

లూకా 3:24 => హేలీ మతత్తుకు, మతత్తు లేవికి, లేవి మెలీక్కి, 

లూకా 3:25 => మెలీక్ యనన్కు, యనన్ యోసేపుకు, యోసేపు మతత్తీయకు, మతత్తీయ ఆమోసుకు, 

ఆమోసు నాహోముకు, నాహోము ఎసిల్కి, ఎసిల్ నగగ్యికి, 

లూకా 3:26 => నగగ్యి మయతుకు, మయతు మతత్తీయకు, మతత్తీయ సిమియకు, సిమియ 

యోశేఖుకు, యోశేఖు యోదాకు, 

లూకా 3:27 => యోదా యోహనన్కు, యోహనన్ రేసాకు, రేసా జెరుబాబ్బెలుకు, జెరుబాబ్బెలు 

షయలీత్యేలుకు, షయలీత్యేలు నేరికి, 

లూకా 3:28 => నేరి మెలీక్కి, మెలీక్ అదిద్కి, అదిద్ కోసాముకు, కోసాము ఎలమ్దాముకు, ఎలమ్దాము 

ఏరుకు, 

లూకా 3:29 => ఏరు యెహోషువకు, యెహోషువ ఎలీయెజెరుకు, ఎలీయెజెరు యోరీముకు, 

యోరీము మతత్తుకు, మతత్తు లేవికి, 

లూకా 3:30 => లేవి షిమోయ్నుకు, షిమోయ్ను యూదాకు, యూదా యోసేపుకు, యోసేపు 

యోనాముకు, యోనాము ఎలాయ్కీముకు, 

లూకా 3:31 => ఎలాయ్కీము మెలెయాకు, మెలెయా మెనాన్కు, మెనాన్ మతత్తాకు, మతత్తా 

నాతానుకు, నాతాను దావీదుకు, 

లూకా 3:32 => దావీదు యెషష్యికి, యెషష్యి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు శలామ్నుకు, 

శలామ్ను నయసోస్నుకు, 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 
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లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 

యోహాను 1:19 => నీవెవడవని అడుగుటకు యూదులు యెరూషలేమునుండి యాజకులను 

లేవీయులను యోహానునొదద్కు పంపినపుప్డు అతడిచిచ్న సాక్షయ్మిదే. 

యోహాను 1:20 => అతడు ఎరుగననక ఒపుప్కొనెను; కీర్సుత్ను కానని ఒపుప్కొనెను. 

యోహాను 1:21 => కాగా వారు మరి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అతడు కాననెను. 

యోహాను 1:22 => నీవు ఆ పర్వకత్వా అని అడుగగా కానని ఉతత్రమిచెచ్ను. కాబటిట్ వారు నీవెవరవు? 

మముమ్ పంపినవారికి మేము ఉతత్రమియయ్వలెను గనుక నినున్గూరిచ్ నీవేమి చెపుప్కొనుచునాన్వని 

అతని నడిగిరి 

యోహాను 1:23 => అందుకతడు పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్నటుట్ నేను పర్భువు తోర్వ 

సరాళముచేయుడి అని అరణయ్ములో ఎలుగెతిత్ చెపుప్ ఒకని శబద్ము అని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:24 => పంపబడినవారు పరిసయుయ్లకు చెందినవారు 

యోహాను 1:25 => వారు నీవు కీర్సుత్వైనను ఏలీయావైనను ఆ పర్వకత్వైనను కానియెడల ఎందుకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్వని అతనిని అడుగగా 

యోహాను 1:26 => యోహాను నేను నీళల్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను గాని నా వెనుక 

వచుచ్చునన్వాడు మీ మధయ్ ఉనాన్డు;  

యోహాను 1:27 => మీరాయననెరుగరు, ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకైనను నేను యోగుయ్డను 

కానని వారితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 1:28 => యోహాను బాపిత్సమ్మిచుచ్చునన్ యొరాద్ను నదికి ఆవలనునన్ బేతనియలో ఈ 

సంగతులు జరిగెను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 1:30 => నా వెనుక ఒక మనుషుయ్డు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన నాకంటె పర్ముఖుడు గనుక 

నాకంటె ముందటివాడాయెనని నేనెవరినిగూరిచ్ చెపిప్తినో ఆయనే యీయన. 

యోహాను 1:31 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని ఆయన ఇశార్యేలుకు పర్తయ్క్షమగుటకు నేను 

నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:32 => మరియు యోహాను సాక్షయ్మిచుచ్చు ఆతమ్ పావురమువలె ఆకాశమునుండి 

దిగివచుచ్ట చూచితిని; ఆ ఆతమ్ ఆయనమీద నిలిచెను. 

యోహాను 1:33 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ననున్ పంపినవాడు 

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 1:35 => మరునాడు మరల యోహానును అతని శిషుయ్లలో ఇదద్రును నిలుచుండగా 

యోహాను 1:36 => అతడు నడుచుచునన్ యేసువైపు చూచి ఇదిగో దేవుని గొఱఱ్పిలల్ అని చెపెప్ను.  

కీరత్నలు 67:2 => దేవుడు మముమ్ను కరుణించి మముమ్ను ఆశీరవ్దించును గాక ఆయన తన 

ముఖకాంతి మామీద పర్కాశింపజేయును గాక.(సెలా.) 

ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరె ష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:28 => యేసే కీర్సుత్ అని లేఖనములదావ్రా అతడు దృషాట్ంతపరచి, 

యూదుల వాదమును బహిరంగముగాను గటిట్గాను ఖండించుచు వచెచ్ను. 
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2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 
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వచనము 1 

అపొలోల్ కొరింథులో నునన్పుప్డు జరిగినదేమనగా, పౌలు పైపర్దేశములలో సంచరించి ఎఫెసునకు 

వచిచ్ కొందరు శిషుయ్లను చూచి మీరు విశవ్సించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందితిరా? అని 

వారినడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:2 => యూదులందరు రోమా విడిచి వెళి ల్పోవలెనని కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ 

ఆజాఞ్పించినందున, వారు ఇటలీనుండి కొర్తత్గా వచిచ్నవారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:3 => వారు వృతిత్కి డేరాలు కుటుట్వారు. పౌలు అదే వృతిత్గలవాడు 

గనుక వారితో కాపురముండెను; వారు కలిసి పనిచేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31 => అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు 

గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:23 => అతనికి ఒక దినము నియమించి, అతని బసలోనికి 

అతనియొదద్కు అనేకులు వచిచ్రి. ఉదయమునుండి సాయంకాలమువరకు అతడు దేవుని 
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రాజయ్మునుగూరిచ్ పూరిత్గా సాక్షయ్మిచుచ్చు, మోషే ధరమ్శాసత్రములోనుండియు పర్వకత్లలోనుండియు 

సంతగులెతిత్ యేసునుగూరిచ్ వివరముగా బోధించుచు వారిని ఒపిప్ంచుచుండెను 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడడ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడడ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 

మారుక్ 10:15 => చినన్బిడడ్ వలె దేవుని రాజయ్ము నంగీకరింపనివాడు అందులో నెంతమాతర్ము 

పర్వేశింపడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

లూకా 19:26 => అందుకతడు కలిగిన పర్తివానికిని ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి వానికి 

కలిగినదియు తీసివేయబడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 
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1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱిఱ్వాడు కావలెను. 

1 కొరిందీయులకు 8 :2 => ఒకడు తనకేమైనను తెలియుననుకొనియుంటే , తాను 

తెలిసికొనవలసినటుట్ ఇంకను ఏమియు తెలిసికొనినవాడు కాడు. 

1 కొరిందీయులకు 12:21 => గనుక కనున్ చేతితో నీవు నాకకక్రలేదని చెపప్జాలదు; తల, 

పాదములతో మీరు నాకకక్రలేదని చెపప్జాలదు. 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

సామెతలు 31:26 => జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

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 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

రోమీయులకు 16:3 => కీర్సుత్ యేసునందు నా జతపనివారైన పిర్సిక్లల్కును, అకులకును నా 

వందనములు చెపుప్డి. 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 
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1 కొరిందీయులకు 16:19 => ఆసియలోని సంఘములవారు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

అకుల పిర్సిక్లల్ అనువారును, వారి యింటనునన్ సంఘమును, పర్భువునందు మీకు అనేక 

వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

2 తిమోతి 4:19 => పిర్సక్కును అకులకును ఒనేసిఫొరు ఇంటివారికిని నా వందనములు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

వచనము 2 

వారు పరిశుదాధ్తుమ్డునాన్డనన్ సంగతియే మేము వినలేదని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

రోమీయులకు 16:1 => కెంకేర్యలో ఉనన్ సంఘ పరిచారకురాలగు ఫీబే అను మన సహోదరిని, 

పరిశుదుధ్లకు తగినటుట్గా పర్భువునందు చేరుచ్కొని, 

రోమీయులకు 16:2 => ఆమెకు మీవలన కావలసినది ఏదైన ఉనన్యెడల సహాయము చేయవలెనని 

ఆమెనుగూరిచ్ మీకు సిఫారసు చేయుచునాన్ను; ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలైయుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు మీరెవరిని యోగుయ్లని యెంచి పతిర్కలితుత్రో, 

వారిచేత మీ ఉపకార దర్వయ్మును యెరూషలేమునకు పంపుదును. 

2 కొరిందీయులకు 3:1 => మముమ్ను మేమే తిరిగి మెపిప్ంచుకొన మొదలుపెటుట్చునాన్మా? 

కొందరికి కావలసినటుట్ మీయొదద్కైనను మీయొదద్నుండి యైనను సిఫారసు పతిర్కలు మాకు 

అవసరమా? 

2 కొరిందీయులకు 3:2 => మా హృదయములమీద వార్యబడియుండి, మనుషుయ్లందరు 

తెలిసికొనుచు చదువుకొనుచునన్ మా పతిర్క మీరేకారా? 
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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. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

3 యోహాను 1:9 => నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వార్సితిని. అయితే వారిలో పర్ధానతవ్ము 

కోరుచునన్ దియొతెర్ఫే మముమ్ను అంగీకరించుటలేదు. 

3 యోహాను 1:10 => వాడు మముమ్నుగూరిచ్ చెడడ్మాటలు వదరుచు, అది చాలనటుట్గా, 

సహోదరులను తానే చేరుచ్కొనక, వారిని చేరుచ్కొన మనసుస్ గలవారిని కూడ ఆటంకపరచుచు 

సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయుచునాన్డు; అందుచేత నేను వచిచ్నపుప్డు వాడు చేయుచునన్ 

కిర్యలను జాఞ్పకము చేసికొందును. 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:11 => వేయబడినది తపప్, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ 

పునాది యేసు కీర్సేత్. 

1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

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 3:14 => పునాదిమీద ఒకడు కటిట్న పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము 

పుచుచ్కొనును. 
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2 కొరిందీయులకు 1:24 => మీ విశావ్సముమీద మేము పర్భువులమని యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని 

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:25 => మరియు ఇటిట్ నమమ్కము కలిగి, నేను మరల మీతో కలిసియుండుటచేత 

ననున్గూరిచ్ కీర్సుత్యేసునందు మీకునన్ అతిశయము అధికమగునటుల్. 

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. 

రోమీయులకు 1:5 => యేసుకీర్సుత్, శరీరమునుబటిట్ దావీదు సంతానముగాను, మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

ఎఫెసీయులకు 2:9 => అది కిర్యలవలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలులేదు. 

ఎఫెసీయులకు 2:10 => మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా 

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:29 => ఏలయనగా మీరు నాయందు చూచినటిట్యు, నాయందునన్దని మీరిపుప్డు 

వినుచునన్టిట్యు పోరాటము మీకును కలిగియునన్ందున 

కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => మీరీలాగున రకిష్ంపబడి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ 

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

తీతుకు 3:4 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్ దయయు, మానవులయెడల ఆయనకునన్ పేర్మయు 

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

యాకోబు 1:16 => నా పిర్య సహోదరులారా, మోసపోకుడి. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

యాకోబు 1:18 => ఆయన తాను సృషిట్ంచినవాటిలో మనము పర్థమ ఫలముగా ఉండునటుల్ 

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  
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ఎజార్ 8:36 => వారు రాజు యొకక్ నిరణ్యములను రాజుయొకక్ సేనాధిపతులకును నది 

యివతలనునన్ అధికారులకును అపప్గించిన తరువాత వీరు జనులకును దేవుని మందిరపు పనికిని 

సహాయము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:34 => వారియొదద్కు వెళుల్టకు సమాధానముతో సెలవు పుచుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

రోమీయులకు 16:5 => ఆసియలో కీర్సుత్కు పర్థమఫలమైయునన్ నా పిర్యుడగు ఎపైనెటుకు 

వందనములు. 

2 కొరిందీయులకు 11:10 => కీర్సుత్ సతయ్ము నాయందు ఉండుటవలన అకయ పార్ంతములయందు 

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

వచనము 3 

అపుప్డతడు ఆలాగైతే మీరు దేనినిబటిట్ బాపిత్సమ్ము పొందితిరని అడుగగా వారు యోహాను 

బాపిత్సమ్మును బటిట్యే అని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:25 => అతడు పర్భువు మారగ్ము విషయమై ఉపదేశము పొంది తన 

ఆతమ్యందు తీవర్పడి, యోహాను బాపిత్సమ్ము మాతర్మే తెలిసికొనినవాడైనను, యేసును గూరిచ్న 

సంగతులు వివరముగా చెపిప్ బోధించుచు సమాజమందిరములో ధైరయ్ముగా మాటలాడనారంభించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

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 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

హెబీర్యులకు 7:1 => రాజులను సంహారము చేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్ అబార్హామును 
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హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:24 => అలెకస్ందిర్యవాడైన అపొలోల్ అను ఒక యూదుడు ఎఫెసునకు 

వచెచ్ను. అతడు విదావ్ంసుడును లేఖనములయందు పర్వీణుడునై యుండెను. 

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 

తీతుకు 1:9 => తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచచ్రించుటకును, ఎదురాడువారి మాట 

ఖండించుటకును శకిత్గలవాడగునటుల్, ఉపదేశమును అనుసరించి నమమ్దగిన బోధను గటిట్గా 

చేపటుట్కొనువాడునై యుండవలెను. 

వచనము 4 

అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక వచుచ్వానియందు, అనగా యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని 

పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:24 => అలెకస్ందిర్యవాడైన అపొలోల్ అను ఒక యూదుడు ఎఫెసునకు 

వచెచ్ను. అతడు విదావ్ంసుడును లేఖనములయందు పర్వీణుడునై యుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:25 => అతడు పర్భువు మారగ్ము విషయమై ఉపదేశము పొంది తన 

ఆతమ్యందు తీవర్పడి, యోహాను బాపిత్సమ్ము మాతర్మే తెలిసికొనినవాడైనను, యేసును గూరిచ్న 

సంగతులు వివరముగా చెపిప్ బోధించుచు సమాజమందిరములో ధైరయ్ముగా మాటలాడనారంభించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:27 => తరువాత అతడు అకయకు పోదలచినపుప్డు అతనిని 

చేరుచ్కొనవలెనని సహోదరులు పోర్తాస్హపరచుచు అకక్డి శిషుయ్లకు వార్సిరి. అతడకక్డికి వచిచ్ 

కృపచేత విశవ్సించినవారికి చాల సహాయము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:28 => యేసే కీర్సుత్ అని లేఖనములదావ్రా అతడు దృషాట్ంతపరచి, 

యూదుల వాదమును బహిరంగముగాను గటిట్గాను ఖండించుచు వచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:12 => మీలో ఒకడు నేను పౌలువాడను, ఒకడు నేను అపొలోల్వాడను, 

మరియొకడు నేను కేఫావాడను, ఇంకొకడు నేను కీర్సుత్వాడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని నా తాతప్రయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 3:4 => ఒకడు నేను పౌలువాడను, మరియొకడు నేను అపొలోల్వాడను, అని 

చెపుప్నపుప్డు మీరు పర్కృతి సంబంధులైన మనుషుయ్లు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

1 కొరిందీయులకు 3:7 => కాబటిట్ వృదిధ్ కలుగజేయు దేవునిలోనే గాని, నాటువానిలోనైనను నీళుల్ 

పోయువానిలోనైనను ఏమియులేదు. 

1 కొరిందీయులకు 16:12 => సహోదరుడైన అపొలోల్ను గూరిచ్న సంగతి ఏమనగా, అతడీ 

సహోదరులతో కూడ మీయొదద్కు వెళల్వలెనని నేనతని చాల బతిమాలుకొంటిని గాని, యిపుప్డు 

వచుచ్టకు అతనికి ఎంతమాతర్మును మనసుస్లేదు, వీలైనపుప్డతడు వచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:23 => అకక్డ కొంతకాలముండిన తరువాత బయలుదేరి వరుసగా 

గలతీయ పార్ంతమందును ఫుర్గియయందును సంచరించుచు శిషుయ్లనందరిని సిథ్రపరచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:20 => వారింకను కొంతకాలముండుమని అతని వేడుకొనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:21 => అతడు ఒపప్క దేవుని చితత్మైతే మీయొదద్కు తిరిగివతుత్నని చెపిప్, 

వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, ఓడ యెకిక్ ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను. 

మతత్యి 11:2 => కీర్సుత్ చేయుచునన్ కారయ్ములనుగూరిచ్ యోహాను చెరసాలలో విని రాబోవువాడవు 

నీవేనా, మేము మరియొకనికొరకు కనిపెటట్వలెనా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:18 => వారు తనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డతడు వారితో ఇటల్నెను నేను 

ఆసియలో కాలుపెటిట్న దినమునుండి, ఎలల్కాలము మీ మధయ్ ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే 

యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:4 => మేమకక్డనునన్ శిషుయ్లను కనుగొని యేడు దినములకక్డ 

ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలుపెటట్వదద్ని ఆతమ్ దావ్రా పౌలుతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:14 => అకక్డ సహోదరులను మేము చూచినపుప్డు వారు తమయొదద్ 

ఏడు దినములుండవలెనని మముమ్ను వేడుకొనిరి. ఆ మీదట రోమాకు వచిచ్తివిు. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

1 కొరిందీయులకు 15:32 => మనుషయ్రీతిగా, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడినయెడల నాకు 

లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము తార్గుదము.  

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 
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ఎఫెసీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు ఎఫెసులోనునన్ 

పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

1 తిమోతి 1:3 => నేను మాసిదోనియకు వెళుల్చుండగా సతయ్మునకు భినన్మైన బోధ చేయవదద్నియు, 

కలప్నాకథలును మితము లేని వంశావళులును, 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీ ద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

వచనము 5 

వారు ఆ మాటలు విని పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:5 => వారు ఆ మాటలు విని పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:15 => వీరు వచిచ్ వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందవలెనని వారికొరకు పార్రథ్న 

చేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:17 => అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:44 => పేతురు ఈ మాటలు ఇంక చెపుప్చుండగా అతని బోధ వినన్ 

వారందరిమీదికి పరిశుదాధ్తమ్ దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15 => నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట 

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:16 => అపుప్డు యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్మిచెచ్ను గాని మీరు 

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

1 సమూయేలు 3:7 => సమూయేలు అపప్టికి యెహోవాను ఎరుగకుండెను, యెహోవా వాకుక్ 

అతనికి ఇంక పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 6:19 => మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగర్హింపబడి, మీలోనునన్ 

పరిశుదాధ్తమ్కు ఆలయమైయునన్దని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొతుత్ కారు, 

1 కొరిందీయులకు 12:1 => మరియు సహోదరులారా, ఆతమ్సంబంధమైన వరములనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట నాకిషట్ము లేదు.  
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1 కొరిందీయులకు 12:2 => మీరు అనయ్జనులైయునన్పుప్డు మూగ విగర్హములను ఆరాధించుటకు 

ఎటుపడిన అటు నడిపింపబడితిరని మీకు తెలియును. 

1 కొరిందీయులకు 12:3 => ఇందుచేత దేవుని ఆతమ్వలన మాటలాడువాడెవడును యేసు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్డనియు, పరిశుదాధ్తమ్వలన తపప్ ఎవడును యేసు పర్భువని చెపప్లేడనియు నేను 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 12:4 => కృపావరములు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని ఆతమ్ యొకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:5 => మరియు పరిచరయ్లు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని పర్భువు ఒకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:6 => నానా విధములైన కారయ్ములు కలవు గాని అందరిలోను అనిన్టిని 

జరిగించు దేవుడు ఒకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:7 => అయినను అందరి పర్యోజనము కొరకు పర్తివానికి ఆతమ్ పర్తయ్క్షత 

అనుగర్హింపబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

గలతీయులకు 3:5 => ఆతమ్ను మీకు అనుగర్హించి, మీలో అదుభ్తములు చేయించువాడు ధరమ్శాసత్ర 

సంబంధ కిర్యలవలననా లేక విశావ్సముతో వినుటవలననా చేయించుచునాన్డు? 
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యోహాను 1:33 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ననున్ పంపినవాడు 

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:16 => అపుప్డు యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్మిచెచ్ను గాని మీరు 

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

గలతీయులకు 3:2 => ఇది మాతర్మే మీవలన తెలిసికొన గోరుచునాన్ను; ధరమ్శాసత్ర సంబంధ 

కిర్యలవలన ఆతమ్ను పొందితిరా లేక విశావ్సముతో వినుటవలన పొందితిరా? 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 6 

తరువాత పౌలు వారిమీద చేతులుంచగా పరిశుదాధ్తమ్ వారిమీదికి వచెచ్ను. అపుప్డు వారు భాషలతో 

మాటలాడుటకును పర్వచించుటకును మొదలుపెటిట్రి. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:25 => అతడు పర్భువు మారగ్ము విషయమై ఉపదేశము పొంది తన 

ఆతమ్యందు తీవర్పడి, యోహాను బాపిత్సమ్ము మాతర్మే తెలిసికొనినవాడైనను, యేసును గూరిచ్న 

సంగతులు వివరముగా చెపిప్ బోధించుచు సమాజమందిరములో ధైరయ్ముగా మాటలాడనారంభించెను 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

మతత్యి 3:4 => ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును, మొలచుటుట్ తోలుదటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు; మిడతలును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము. 

మతత్యి 3:5 => ఆ సమయమున యెరూషలేము వారును యూదయ వారందరును యొరాద్ను 

నదీపార్ంతముల వారందరును, అతనియొదద్కు వచిచ్, 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 
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మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:13 => ఆ సమయమున యోహానుచేత బాపిత్సమ్ము పొందుటకు యేసు గలిలయనుండి 

యొరాద్ను దగగ్రనునన్ అతనియొదద్కు వచెచ్ను. 

మతత్యి 3:14 => అందుకు యోహాను నేను నీచేత బాపిత్సమ్ము పొందవలసినవాడనై యుండగా నీవు 

నాయొదద్కు వచుచ్చునాన్వా? అని ఆయనను నివారింపజూచెను గాని 

మతత్యి 3:15 => యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు 

తగియునన్దని అతనికి ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

మతత్యి 3:16 => యేసు బాపిత్సమ్ము పొందిన వెంటనే నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచెచ్ను; ఇదిగో 

ఆకాశము తెరవబడెను, దేవుని ఆతమ్ పావురమువలె దిగి తనమీదికి వచుచ్ట చూచెను. 

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

లూకా 3:1 => తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవతస్రమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు 

అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతురాథ్ధిపతిగాను, ఇతూరయ తర్కోనీతి దేశములకు అతని 

తముమ్డైన ఫిలిపుప్ చతురాథ్ధిపతిగాను, అబిలేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను, 

లూకా 3:2 => అనన్యు, కయపయు పర్ధాన యాజకులుగాను, ఉనన్కాలమున అరణయ్ములోనునన్ 

జెకరాయ్ కుమారుడైన యోహాను నొదద్కు దేవుని వాకయ్ము వచెచ్ను. 

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

లూకా 3:4 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడి  
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లూకా 3:5 => పర్తి పలల్ము పూడచ్బడును పర్తి కొండయు మెటట్యు పలల్ము చేయబడును వంకర 

మారగ్ములు తినన్నివగును కరకు మారగ్ములు నునన్నివగును  

లూకా 3:6 => సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణయ్ములో కేకలు వేయుచునన్ యొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా వాకయ్ముల గర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ ఇది జరిగెను. 

లూకా 3:7 => అతడు తనచేత బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్న జనసమూహములను చూచి 

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్న వాడెవడు? 

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 3:10 => అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:12 => సుంకరులును బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్ బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని 

నడుగగా 

లూకా 3:13 => అతడు మీకు నిరణ్యింపబడిన దానికంటె ఎకుక్వ తీసికొనవదద్ని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:15 => పర్జలు కనిపెటుట్చు, ఇతడు కీర్సత్యి యుండునేమో అని అందరును 

యోహానునుగూరిచ్ తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనుచుండగా 
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లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

లూకా 3:17 => ఆయన చేట ఆయన చేతిలో నునన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము 

చేసి, తన కొటుట్లో గోధుమలు పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ కాలిచ్వేయునని అందరితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:18 => ఇదియు గాక అతడింకను, చాల సంగతులు చెపిప్ పర్జలను హెచచ్రించుచు వారికి 

సువారత్ పర్కటించుచుండెను. 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

లూకా 3:21 => పర్జలందరును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు యేసు కూడ బాపిత్సమ్ము పొంది పార్రథ్న 

చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడి 

లూకా 3:22 => పరిశుదాధ్తమ్ శరీరాకారముతో పావురమువలె ఆయన మీదికి దిగి వచెచ్ను. అపుప్డు 

నీవు నా పిర్య కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశము నుండి 

వచెచ్ను. 

లూకా 3:23 => యేసు (బోధింప) మొదలుపెటిట్నపుప్డు ఆయన దాదాపు ముపప్ది ఏండల్ యీడు 

గలవాడు; ఆయన యోసేపు కుమారుడని యెంచబడెను. యోసేపు హేలీకి, 

లూకా 3:24 => హేలీ మతత్తుకు, మతత్తు లేవికి, లేవి మెలీక్కి, 

లూకా 3:25 => మెలీక్ యనన్కు, యనన్ యోసేపుకు, యోసేపు మతత్తీయకు, మతత్తీయ ఆమోసుకు, 

ఆమోసు నాహోముకు, నాహోము ఎసిల్కి, ఎసిల్ నగగ్యికి, 

లూకా 3:26 => నగగ్యి మయతుకు, మయతు మతత్తీయకు, మతత్తీయ సిమియకు, సిమియ 

యోశేఖుకు, యోశేఖు యోదాకు, 
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లూకా 3:27 => యోదా యోహనన్కు, యోహనన్ రేసాకు, రేసా జెరుబాబ్బెలుకు, జెరుబాబ్బెలు 

షయలీత్యేలుకు, షయలీత్యేలు నేరికి, 

లూకా 3:28 => నేరి మెలీక్కి, మెలీక్ అదిద్కి, అదిద్ కోసాముకు, కోసాము ఎలమ్దాముకు, ఎలమ్దాము 

ఏరుకు, 

లూకా 3:29 => ఏరు యెహోషువకు, యెహోషువ ఎలీయెజెరుకు, ఎలీయెజెరు యోరీముకు, 

యోరీము మతత్తుకు, మతత్తు లేవికి, 

లూకా 3:30 => లేవి షిమోయ్నుకు, షిమోయ్ను యూదాకు, యూదా యోసేపుకు, యోసేపు 

యోనాముకు, యోనాము ఎలాయ్కీముకు, 

లూకా 3:31 => ఎలాయ్కీము మెలెయాకు, మెలెయా మెనాన్కు, మెనాన్ మతత్తాకు, మతత్తా 

నాతానుకు, నాతాను దావీదుకు, 

లూకా 3:32 => దావీదు యెషష్యికి, యెషష్యి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు శలామ్నుకు, 

శలామ్ను నయసోస్నుకు, 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 

లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 
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మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:24 => ఆయన రాకముందు యోహాను ఇశార్యేలు పర్జలకందరికి 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించెను. 

వచనము 7 

వారందరు ఇంచుమించు పండెర్ండుగురు పురుషులు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:5 => యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్ము ఇచెచ్ను గాని కొదిద్ దినములలోగా 

మీరు పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందెదరనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:16 => అపుప్డు యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్మిచెచ్ను గాని మీరు 

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:23 => అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగాద్నము చొపుప్న 

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:24 => ఆయన రాకముందు యోహాను ఇశార్యేలు పర్జలకందరికి 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:25 => యోహాను తన పనిని నెరవేరుచ్చుండగా నేనెవడనని మీరు 

తలంచుచునాన్రు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచుచ్చునాన్డు, ఆయన కాళల్ 

చెపుప్లు విపుప్టకైనను నేను పాతుర్డను కానని చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 11:3 => అని ఆయనను అడుగుటకు తన శిషుయ్లనంపెను. 
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మతత్యి 11:4 => యేసు వారిని చూచి మీరు వెళి ల్, వినన్వాటిని కనన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మతత్యి 21:25 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము ఎకక్డనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి 

కలిగినదా, మనుషుయ్లనుండి కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారు మనము పరలోకమునుండి అని 

చెపిప్తిమా, ఆయన ఆలాగైతే మీరెందుకు అతని నమమ్లేదని మనలనడుగును; 

మతత్యి 21:26 => మనుషుయ్లవలననని చెపిప్తిమా, జనులకు భయపడుచునాన్ము; అందరు 

యోహానును పర్వకత్ అని యెంచుచునాన్రని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని 

యేసునకు ఉతత్రమిచిచ్రి 

మతత్యి 21:27 => అందుకాయన ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు నేను చేయుచునాన్నో 

అదియు మీతో చెపప్ను. 

మతత్యి 21:28 => మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు 

మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

మతత్యి 21:30 => అతడు రెండవవానియొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్కారమే చెపప్గా వాడు అయాయ్, 

పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిదద్రిలో ఎవడు తండిర్ యిషట్పర్కారము చేసినవాడని వారినడిగెను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

మారుక్ 1:1 => దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ సువారత్ పార్రంభము. 
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మారుక్ 1:2 => ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను; అతడు నీ మారగ్ము 

సిదధ్పరచును. 

మారుక్ 1:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి, ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయుచునన్ ఒకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయాచేత వార్యబడినటుట్ 

మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

మారుక్ 1:5 => అంతట యూదయ దేశసుథ్లందరును, యెరూషలేము వారందరును, బయలుదేరి 

అతనియొదద్కు వచిచ్, తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి 

మారుక్ 1:6 => యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును మొలచుటుట్ తోలు దటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు, అడవితేనెను మిడుతలను తినువాడు. 

మారుక్ 1:7 => మరియు అతడు నాకంటె శకిత్మంతుడొకడు నావెనుక వచుచ్చునాన్డు; నేను వంగి 

ఆయన చెపుప్లవారును విపుప్టకు పాతుర్డను కాను; 

మారుక్ 1:8 => నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని గాని ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లో మీకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ పర్కటించుచుండెను. 

మారుక్ 1:9 => ఆ దినములలో యేసు గలిలయలోని నజరేతునుండి వచిచ్ యొరాద్నులో 

యోహానుచేత బాపిత్సమ్ము పొందెను. 

మారుక్ 1:10 => వెంటనే ఆయన నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచుచ్చుండగా ఆకాశము 

చీలచ్బడుటయు, పరిశుదాధ్తమ్ పావురమువలె తనమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

మారుక్ 1:11 => మరియు నీవు నా పిర్యకుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక 

శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

మారుక్ 1:12 => వెంటనే పరిశుదాధ్తమ్ ఆయనను అరణయ్ములోనికి తోర్సికొనిపోయెను. 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  
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లూకా 1:77 => మరియు ఓ శిశువా, నీవు సరోవ్నన్తుని పర్వకత్వనబడుదువు మన దేవుని మహా 

వాతస్లయ్మును బటిట్ వారి పాపములను క్షమించుట వలన  

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. 

లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

లూకా 3:17 => ఆయన చేట ఆయన చేతిలో నునన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము 

చేసి, తన కొటుట్లో గోధుమలు పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ కాలిచ్వేయునని అందరితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:18 => ఇదియు గాక అతడింకను, చాల సంగతులు చెపిప్ పర్జలను హెచచ్రించుచు వారికి 

సువారత్ పర్కటించుచుండెను. 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

యోహాను 1:27 => మీరాయననెరుగరు, ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకైనను నేను యోగుయ్డను 

కానని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 1:30 => నా వెనుక ఒక మనుషుయ్డు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన నాకంటె పర్ముఖుడు గనుక 

నాకంటె ముందటివాడాయెనని నేనెవరినిగూరిచ్ చెపిప్తినో ఆయనే యీయన. 
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యోహాను 1:31 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని ఆయన ఇశార్యేలుకు పర్తయ్క్షమగుటకు నేను 

నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:32 => మరియు యోహాను సాక్షయ్మిచుచ్చు ఆతమ్ పావురమువలె ఆకాశమునుండి 

దిగివచుచ్ట చూచితిని; ఆ ఆతమ్ ఆయనమీద నిలిచెను. 

యోహాను 1:33 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ననున్ పంపినవాడు 

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 

యోహాను 3:29 => పెండిల్కుమారెత్ గలవాడు పెండిల్ కుమారుడు; అయితే నిలువబడి పెండిల్ 

కుమారుని సవ్రము వినెడి సేన్హితుడు ఆ పెండిల్ కుమారుని సవ్రము విని మికిక్లి సంతోషించును; ఈ 

నా సంతోషము పరిపూరణ్మైయునన్ది. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

యోహాను 3:31 => పైనుండి వచుచ్వాడు అందరికి పైనునన్వాడు; భూమినుండి వచుచ్వాడు 

భూసంబంధియై భూసంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడును; పరలోకమునుండి వచుచ్వాడు 

అందరికి పైగానుండి 

యోహాను 3:32 => తాను కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సాక్షయ్మిచుచ్ను; ఆయన 

సాక్షయ్ము ఎవడును అంగీకరింపడు. 

యోహాను 3:33 => ఆయన సాక్షయ్ము అంగీకరించినవాడు దేవుడు సతయ్వంతుడను మాటకు 

ముదర్వేసియునాన్డు.  

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 
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యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 5:33 => మీరు యోహాను నొదద్కు (కొందరిని) పంపితిరి; అతడు సతయ్మునకు 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యోహాను 5:34 => నేను మనుషుయ్లవలన సాక్షయ్మంగీకరింపను గాని మీరు రకిష్ంపబడవలెనని యీ 

మాటలు చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:35 => అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి 

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

మారుక్ 1:8 => నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని గాని ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లో మీకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ పర్కటించుచుండెను. 

లూకా 1:77 => మరియు ఓ శిశువా, నీవు సరోవ్నన్తుని పర్వకత్వనబడుదువు మన దేవుని మహా 

వాతస్లయ్మును బటిట్ వారి పాపములను క్షమించుట వలన  

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  
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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 1:19 => నీవెవడవని అడుగుటకు యూదులు యెరూషలేమునుండి యాజకులను 

లేవీయులను యోహానునొదద్కు పంపినపుప్డు అతడిచిచ్న సాక్షయ్మిదే. 

యోహాను 1:31 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని ఆయన ఇశార్యేలుకు పర్తయ్క్షమగుటకు నేను 

నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:24 => ఆయన రాకముందు యోహాను ఇశార్యేలు పర్జలకందరికి 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:25 => యోహాను తన పనిని నెరవేరుచ్చుండగా నేనెవడనని మీరు 

తలంచుచునాన్రు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచుచ్చునాన్డు, ఆయన కాళల్ 

చెపుప్లు విపుప్టకైనను నేను పాతుర్డను కానని చెపెప్ను. 

వచనము 8 

తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 

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.  

1 కొరిందీయులకు 1:13 => కీర్సుత్ విభజింపబడియునాన్డా? పౌలు మీకొరకు సిలువ వేయబడెనా? 

పౌలు నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరా? 

1 కొరిందీయులకు 1:14 => నా నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరని యెవరైనను 

చెపప్కుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:15 => కిర్సుప్నకును గాయియుకును తపప్ మరియెవరికిని నేను 

బాపిత్సమ్మియయ్లేదు; అందుకై దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:2 => అందరును మోషేనుబటిట్ మేఘములోను సముదర్ములోను బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి; 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:2 => వారు పరిశుదాధ్తుమ్డునాన్డనన్ సంగతియే మేము వినలేదని 

చెపిప్రి. 

వచనము 9 

అయితే కొందరు కఠినపరచబడినవారై యొపుప్కొనక, జనసమూహము ఎదుట ఈ మారగ్మును 

దూషించుచునన్ందున అతడు వారిని విడిచి, శిషుయ్లను పర్తేయ్కపరచుకొని పర్తిదినము తురనున్ అను 

ఒకని పాటశాలలో తరిక్ంచుచు వచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:6 => వారిని అపొసత్లుల యెదుట నిలువబెటిట్రి; వీరు పార్రథ్నచేసి 

వారిమీద చేతులుంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:17 => అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8 :18 => అపొసత్లులు చేతులుంచుటవలన పరిశుదాధ్తమ్ 

అనుగర్హింపబడెనని సీమోను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:19 => వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

2 తిమోతి 1:6 => ఆ హేతువుచేత నా హసత్నికేష్పణమువలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరము 

పర్జవ్లింప చేయవలెనని నీకు జాఞ్పకము చేయుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45 => సునన్తి పొందినవారిలో పేతురుతో కూడ వచిచ్న 

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:46 => ఏలయనగా వారు భాషలతో మాటలాడుచు దేవుని 

ఘనపరచుచుండగా వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:28 => మరియు దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొసత్లులుగాను, 

పిమమ్ట కొందరిని పర్వకత్లుగాను, పిమమ్ట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమమ్ట కొందరిని 

అదుభ్తములు చేయువారినిగాను, తరువాత కొందరిని సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, 

కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని పర్భుతవ్ములు చేయువారినిగాను, కొందరిని 

నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.  

1 కొరిందీయులకు 12:29 => అందరు అపొసత్లులా? అందరు పర్వకత్లా? అందరు బోధకులా? 

అందరు అదుభ్తములు చేయువారా? అందరు సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారా? 
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1 కొరిందీయులకు 12:30 => అందరు భాషలతో మాటలాడుచునాన్రా? అందరు ఆ భాషల అరథ్ము 

చెపుప్చునాన్రా? 

1 కొరిందీయులకు 14:1 => పేర్మ కలిగియుండుటకు పర్యాసపడుడి. ఆతమ్ సంబంధమైన 

వరములను ఆసకిత్తో అపేకిష్ంచుడి; విశేషముగా మీరు పర్వచనవరము అపేకిష్ంచుడి. 

1 కొరిందీయులకు 14:2 => ఎందుకనగా భాషతో మాటలాడువాడు మనుషుయ్లతో కాదు దేవునితో 

మాటలాడుచునాన్డు; మనుషుయ్డెవడును గర్హింపడు గాని వాడు ఆతమ్వలన మరమ్ములను 

పలుకుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:4 => భాషతో మాటలాడువాడు తనకే కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేసికొనును గాని 

పర్వచించువాడు సంఘమునకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 14:5 => మీరందరు భాషలతో మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్ను గాని మీరు 

పర్వచింపవలెనని మరి విశేషముగా కోరుచునాన్ను. సంఘము కేష్మాభివృదిధ్ పొందునిమితత్ము 

భాషలతో మాటలాడువాడు అరథ్ము చెపిప్తేనే గాని వానికంటె పర్వచించువాడే శేర్షుఠ్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:6 => సహోదరులారా, ఆలోచించుడి; భాషలతో మాటలాడుచు నేను 

మీయొదద్కు వచిచ్ సతయ్మును బయలుపరచవలెననియైనను జాఞ్నోపదేశము చేయవలెననియైనను 

పర్వచింపవలెననియైనను బోధింపవలెననియైనను మీతో మాటలాడకపోయినయెడల, నావలన మీకు 

పర్యోజనమేమి? 

1 కొరిందీయులకు 14:7 => పిలల్నగోర్వి గాని వీణ గాని, నిరీ జ్వ వసుత్వులు నాదమిచుచ్నపుప్డు, 

సవ్రములలో భేదము కలుగజేయనియెడల, ఊదినదేదో మీటినదేదో యేలాగు తెలియును? 

1 కొరిందీయులకు 14:8 => మరియు బూర సప్షట్ము కాని ధవ్ని ఇచుచ్నపుప్డు యుదధ్మునకెవడు 

సిదధ్పడును? 

1 కొరిందీయులకు 14:9 => ఆలాగే మీరు సప్షట్మైన మాటలు నాలుకతో పలికితేనే గాని పలికినది 

ఏలాగు తెలియును? మీరు గాలితో మాటలాడు చునన్టుట్ందురు. 
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1 కొరిందీయులకు 14:10 => లోకమందు ఎనోన్ విధములగు భాషలునన్ను వాటిలో ఒకటైనను 

సప్షట్ముకానిదై యుండదు. 

1 కొరిందీయులకు 14:11 => మాటల అరథ్ము నాకు తెలియకుండినయెడల మాటలాడువానికి నేను 

పరదేశినిగా ఉందును, మాటలాడువాడు నాకు పరదేశిగా ఉండును. 

1 కొరిందీయులకు 14:12 => మీరు ఆతమ్సంబంధమైన వరముల విషయమై ఆసకిత్గలవారు గనుక 

సంఘమునకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగు నిమితత్ము అవి మీకు విసత్రించునటుల్ పర్యతన్ము చేయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 14:13 => భాషతో మాటలాడువాడు అరథ్ముచెపుప్ శకిత్ కలుగుటకై పార్రథ్న 

చేయవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:14 => నేను భాషతో పార్రథ్న చేసినయెడల నా ఆతమ్ పార్రథ్న చేయును గాని 

నా మనసుస్ ఫలవంతముగా ఉండదు. 

1 కొరిందీయులకు 14:15 => కాబటిట్ ఆతమ్తో పార్రథ్న చేతును, మనసుస్తోను పార్రథ్న చేతును; 

ఆతమ్తో పాడుదును, మనసుస్తోను పాడుదును. 

1 కొరిందీయులకు 14:16 => లేనియెడల నీవు ఆతమ్తో సోత్తర్ము చేసినపుప్డు ఉపదేశము 

పొందనివాడు నీవు చెపుప్దానిని గర్హింపలేడు గనుక, నీవు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినపుప్డు ఆమేన  

అని వాడేలాగు పలుకును? 

1 కొరిందీయులకు 14:17 => నీవైతే బాగుగానే కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్వు గాని 

యెదుటివాడు కేష్మాభివృదిధ్ పొందడు. 

1 కొరిందీయులకు 14:18 => నేను మీ యందరికంటె ఎకుక్వగా భాషలతో మాటలాడుచునాన్ను; 

అందుకు దేవుని సుత్తించెదను. 

1 కొరిందీయులకు 14:19 => అయినను సంఘములో భాషతో పదివేల మాటలు పలుకుటకంటె, 

ఇతరులకు బోధ కలుగునటుల్ నా మనసుస్తో అయిదు మాటలు పలుకుట మేలు. 

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 
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1 కొరిందీయులకు 14:21 => అనయ్భాషలు మాటలాడు జనులదావ్రాను, పరజనుల 

పెదవులదావ్రాను, ఈ జనులతో మాటలాడుదును; అపప్టికైనను వారు నా మాట వినకపోదురు అని 

పర్భువు చెపుప్చునాన్డని ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ది 

1 కొరిందీయులకు 14:22 => కాబటిట్ భాషలు విశావ్సులకు కాదు అవిశావ్సులకే 

సూచకమైయునన్వి. పర్వచించుట అవిశావ్సులకు కాదు విశావ్సులకే సూచకమైయునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 14:23 => సంఘమంతయు ఏకముగా కూడి అందరు భాషలతో 

మాటలాడుచుండగా, ఉపదేశము పొందనివారైనను అవిశావ్సులైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, మీరు 

వెఱిఱ్మాటలాడుచునాన్రని అనుకొందురు కదా? 

1 కొరిందీయులకు 14:24 => అయితే అందరు పర్వచించుచుండగా అవిశావ్సియైనను ఉపదేశము 

పొందనివాడైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, అందరి బోధవలన తాను పాపినని గర్హించి, అందరివలన 

విమరిశ్ంపబడును. 

1 కొరిందీయులకు 14:25 => అపుప్డతని హృదయ రహసయ్ములు బయలుపడును. ఇందువలన 

దేవుడు నిజముగా మీలో ఉనాన్డని పర్చురము చేయుచు అతడు సాగిలపడి దేవునికి నమసాక్రము 

చేయును. 

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. 

సంఖాయ్కాండము 27:18 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నూను కుమారుడైన యెహోషువ 

ఆతమ్ను పొందినవాడు. నీవు అతని తీసికొని అతనిమీద నీ చెయియ్యుంచి 

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:44 => పేతురు ఈ మాటలు ఇంక చెపుప్చుండగా అతని బోధ వినన్ 

వారందరిమీదికి పరిశుదాధ్తమ్ దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15 => నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట 

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 13:8 => పేర్మ శాశవ్తకాలముండును. పర్వచనములైనను నిరరథ్కములగును; 

భాషలైనను నిలిచిపోవును; జాఞ్నమైనను నిరరథ్కమగును; 

1 కొరిందీయులకు 14:2 => ఎందుకనగా భాషతో మాటలాడువాడు మనుషుయ్లతో కాదు దేవునితో 

మాటలాడుచునాన్డు; మనుషుయ్డెవడును గర్హింపడు గాని వాడు ఆతమ్వలన మరమ్ములను 

పలుకుచునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:20 => పర్వచించుటను నిరల్క్షయ్ము చేయకుడి.  

1 తిమోతి 4:14 => పెదద్లు హసత్నికేష్పణము చేయగా పర్వచన మూలమున నీకు అనుగర్హింపబడి 

నీలో ఉనన్ వరమును అలక్షయ్ము చేయకుము. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 10 

రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ 

వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:12 => అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 

వచనము 11 

మరియు దేవుడు పౌలుచేత విశేషమైన అదుభ్తములను చేయించెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:14 => అపుప్డు వారు పెరేగ్నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనునన్ 

అంతియొకయకు వచిచ్ విశార్ంతిదినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ కూరుచ్ండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

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 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:3 => ఆయన శర్మపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు 

వారికగపడుచు, దేవుని రాజయ్ విషయములనుగూరిచ్ బోధించుచు, అనేక పర్మాణములను చూపి వారికి 

తనున్తాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:1 => వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్నియ పటట్ణములమీదుగా వెళి ల్ 

థెసస్లొనీకకు వచిచ్రి. అకక్డ యూదుల సమాజమందిరమొకటి యుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:23 => అతనికి ఒక దినము నియమించి, అతని బసలోనికి 

అతనియొదద్కు అనేకులు వచిచ్రి. ఉదయమునుండి సాయంకాలమువరకు అతడు దేవుని 

రాజయ్మునుగూరిచ్ పూరిత్గా సాక్షయ్మిచుచ్చు, మోషే ధరమ్శాసత్రములోనుండియు పర్వకత్లలోనుండియు 

సంతగులెతిత్ యేసునుగూరిచ్ వివరముగా బోధించుచు వారిని ఒపిప్ంచుచుండెను 

యూదా 1:3 => పిర్యులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూరిచ్ మీకు వార్యవలెనని విశేషాసకిత్ 

గలవాడనై పర్యతన్పడుచుండగా, పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గింపబడిన బోధ నిమితత్ము మీరు 

పోరాడవలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచు మీకు వార్యవలసివచెచ్ను. 

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. 

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:43 => సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు 

యూదులును, భకిత్పరులైన యూదమత పర్విషుట్లును, పౌలును బరన్బాను వెంబడించిరి. వీరు వారితో 

మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచచ్రించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:24 => అతడు చెపిప్న సంగతులు కొందరు నమిమ్రి, కొందరు 

నమమ్కపోయిరి. 

1 కొరిందీయులకు 16:9 => కారాయ్నుకూలమైన మంచి సమయము నాకు పార్పిత్ంచియునన్ది; 

మరియు ఎదిరించువారు అనేకులునాన్రు గనుక పెంతెకొసుత్ వరకు ఎఫెసులో నిలిచియుందును.  

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

వచనము 12 

అతని శరీరమునకు తగిలిన చేతిగుడడ్లైనను నడికటల్యినను రోగులయొదద్కు తెచిచ్నపుప్డు రోగములు 

వారిని విడిచెను, దయయ్ములు కూడ వదలిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడడ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 
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నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

2 రాజులు 17:14 => వారు విననివారై తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి విశావ్సఘాతుకులైన తమ 

పితరులు ముషక్రులైనటుల్ తామును ముషక్రులైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:8 => మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, 

ఆయన శాశవ్తముగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయన పరిశుదధ్ మందిరములో పర్వేశించి, మీ దేవుడైన 

యెహోవా మహోగర్త మీ మీదినుండి తొలగిపోవునటుల్ ఆయనను సేవించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 9:16 => అయితే వారును మా పితరులును గరివ్ంచి, లోబడనొలల్క నీ ఆజఞ్లకు 

చెవియొగగ్కపోయిరి. 

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. 

నెహెమాయ్ 9:29 => నీ ఆజఞ్లను విధులను ఒకడు ఆచరించినయెడల వాటివలన వాడు 

బర్దుకునుగదా. వారు మరల నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుచునటుల్ నీవు వారిమీద సాక్షయ్ము 

పలికినను, వారు గరివ్ంచి నీ ఆజఞ్లకు లోబడక నీ విధుల విషయములో పాపులై నినున్ తిరసక్రించి 

తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని నీ మాట వినకపోయిరి. 
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కీరత్నలు 95:8 => అరణయ్మందు మెరీబాయొదద్ మీరు కఠినపరచుకొనినటుల్ మసాస్దినమందు మీరు 

కఠినపరచుకొనినటుల్ మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి.  

యెషయా 8:14 => అయితే ఆయన ఇశార్యేలుయొకక్ రెండు కుటుంబములకు తగులు రాయిగాను 

అభయ్ంతరము కలిగించు బండగాను ఉండును యెరూషలేము నివాసులకు బోనుగాను చికుక్వలగాను 

ఉండును 

యిరిమ్యా 7:26 => వారు నా మాట వినకయునాన్రు చెవియొగగ్కయునాన్రు తమ మెడను వంచక 

మనసుస్ను కఠినపరచుకొనుచునాన్రు; వారు తమ పితరులకంటె మరి దుషుట్లైరి. 

యిరిమ్యా 19:15 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ జనులు నా మాటలు వినకుండ మొండికి తిరిగియునాన్రు గనుక ఈ 

పటట్ణమునుగూరిచ్ నేను చెపిప్న కీడంతయు దాని మీదికిని దానితో సంబంధించిన 

పటట్ణములనిన్టిమీదికిని రపిప్ంచుచునాన్ను.  

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:18 => కావున ఆయన ఎవనిని కనికరింపగోరునో వానిని కనికరించును; ఎవని 

కఠినపరచగోరునో వాని కఠినపరచును. 

రోమీయులకు 11:7 => ఆలాగైన ఏమగును?ఇశార్యేలు వెదకునది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, 

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:21 => వారి మధయ్ నిలువబడి నేను బిగగ్రగా చెపిప్న యీ యొకక్ మాట 

విషయమై తపప్ నాయందు మరి ఏ నేరమైనను వీరు కనుగొనియుంటే వీరైన చెపప్వచుచ్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

2 తిమోతి 1:15 => ఆసియలోని వారందరు ననున్ విడిచిపోయిరను సంగతి నీవెరుగుదువు; వారిలో 

ఫుగెలుల్ హెరొమ్గెనే అనువారునాన్రు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

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, 

యూదా 1:10 => వీరైతే తాము గర్హింపని విషయములనుగూరిచ్ దూషించువారై , 

వివేకశూనయ్ములగు మృగములవలె వేటిని సావ్భావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తముమ్నుతాము 

నాశనము చేసికొనుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:4 => ఆ పటట్ణపు జనసమూహములో భేదములు పుటట్గా కొందరు 

యూదుల పక్షముగాను కొందరు అపొసత్లుల పక్షముగాను ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:7 => అకక్డనుండి వెళి ల్, దేవునియందు భకిత్గల తీతియు యూసుత్ అను 

ఒకని యింటికి వచెచ్ను. అతని యిలుల్ సమాజమందిరమును ఆనుకొనియుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8 => ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన 

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

మతత్యి 16:4 => వయ్భిచారులైన చెడడ్తరము వారు సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు, అయితే 

యోనానుగూరిచ్న సూచక కిర్యయేగాని మరి ఏ సూచక కిర్యయైన వారికనుగర్హింపబడదని వారితో 

చెపిప్ వారిని విడిచి వెళి ల్పోయెను. 

లూకా 12:51 => నేను భూమిమీద సమాధానము కలుగజేయ వచిచ్తినని మీరు తలంచుచునాన్రా? 

కాదు; భేదమునే కలుగజేయ వచిచ్తినని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:52 => ఇపుప్టినుండి ఒక ఇంటిలో అయిదుగురు వేరుపడి, ఇదద్రికి విరోధముగా 

ముగుగ్రును, ముగుగ్రికి విరోధముగా యిదద్రును ఉందురు. 

లూకా 12:53 => తండిర్ కుమారునికిని, కుమారుడు తండిర్కిని, తలిల్ కుమారెత్కును, కుమారెత్ తలిల్కిని, 

అతత్ కోడలికిని, కోడలు అతత్కును విరోధులుగా ఉందురని చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 
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మతత్యి 26:55 => ఆ గడియలోనే యేసు జనసమూహములను చూచి బందిపోటు దొంగమీదికి 

వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను ననున్ పటుట్కొనవచిచ్తిరా? నేను అనుదినము దేవాలయములో 

కూరుచ్ండి బోధించుచునన్పుప్డు మీరు ననున్ పటుట్కొనలేదు. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరె ష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:43 => సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు 

యూదులును, భకిత్పరులైన యూదమత పర్విషుట్లును, పౌలును బరన్బాను వెంబడించిరి. వీరు వారితో 

మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచచ్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:25 => అతడు పర్భువు మారగ్ము విషయమై ఉపదేశము పొంది తన 

ఆతమ్యందు తీవర్పడి, యోహాను బాపిత్సమ్ము మాతర్మే తెలిసికొనినవాడైనను, యేసును గూరిచ్న 

సంగతులు వివరముగా చెపిప్ బోధించుచు సమాజమందిరములో ధైరయ్ముగా మాటలాడనారంభించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:24 => అతడు చెపిప్న సంగతులు కొందరు నమిమ్రి, కొందరు 

నమమ్కపోయిరి. 

1 కొరిందీయులకు 16:9 => కారాయ్నుకూలమైన మంచి సమయము నాకు పార్పిత్ంచియునన్ది; 

మరియు ఎదిరించువారు అనేకులునాన్రు గనుక పెంతెకొసుత్ వరకు ఎఫెసులో నిలిచియుందును.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 

వచనము 13 

అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు 

మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు 

నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:11 => అతడు వారిమధయ్ దేవుని వాకయ్ము బోధించుచు, ఒక 

సంవతస్రము మీద ఆరునెలలు అకక్డ నివసించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:18 => వారు తనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డతడు వారితో ఇటల్నెను నేను 

ఆసియలో కాలుపెటిట్న దినమునుండి, ఎలల్కాలము మీ మధయ్ ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే 

యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 
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రోమీయులకు 10:18 => అయినను నేను చెపుప్నదేమనగా, వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?వారి 

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

2 తిమోతి 1:15 => ఆసియలోని వారందరు ననున్ విడిచిపోయిరను సంగతి నీవెరుగుదువు; వారిలో 

ఫుగెలుల్ హెరొమ్గెనే అనువారునాన్రు. 

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీ ద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 
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రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:22 => యూదులు సూచక కిర్యలు చేయుమని అడుగుచునాన్రు, గీర్సు 

దేశసుథ్లు జాఞ్నము వెదకుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱిఱ్తనముగాను 

ఉనాన్డు; గాని యూదులకేమి, గీర్సు దేశసుథ్లకేమి, పిలువబడినవారికే కీర్సుత్ దేవుని శకిత్యును దేవుని 

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 47:4 => ఆయన మరి వెయియ్ మూరలు కొలిచి నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ 

మోకాళల్ లోతుండెను, ఇంక ఆయన వెయియ్మూరలు కొలిచి నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ 

మొలలోతుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:49 => పర్భువు వాకయ్ము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:31 => మరియు ఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి 

సేన్హితులైయుండి అతని యొదద్కు వరత్మానము పంపి నీవు నాటకశాలలోనికి వెళల్వదద్ని అతని 

వేడుకొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 16:9 => కారాయ్నుకూలమైన మంచి సమయము నాకు పార్పిత్ంచియునన్ది; 

మరియు ఎదిరించువారు అనేకులునాన్రు గనుక పెంతెకొసుత్ వరకు ఎఫెసులో నిలిచియుందును.  
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1 కొరిందీయులకు 16:19 => ఆసియలోని సంఘములవారు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

అకుల పిర్సిక్లల్ అనువారును, వారి యింటనునన్ సంఘమును, పర్భువునందు మీకు అనేక 

వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

వచనము 14 

యూదుడైన సెక్వయను ఒక పర్ధానయాజకుని కుమారులు ఏడుగురు ఆలాగు చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:12 => అంతట ఆ సమూహమంతయు ఊరకుండి, బరన్బాయు 

పౌలును తమ దావ్రా దేవుడు అనయ్జనులలో చేసిన సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను వివరించగా 

ఆలకించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18 => ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు 

వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని 

ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను. 

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 
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మారుక్ 16:20 => వారు బయలుదేరి వాకయ్మంతట పర్కటించిరి . పర్భువు వారికి 

సహకారుడైయుండి , వెనువెంట జరుగుచు వచిచ్న సూచక కిర్యలవలన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచుచుండెను. ఆమేన . 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

గలతీయులకు 3:5 => ఆతమ్ను మీకు అనుగర్హించి, మీలో అదుభ్తములు చేయించువాడు ధరమ్శాసత్ర 

సంబంధ కిర్యలవలననా లేక విశావ్సముతో వినుటవలననా చేయించుచునాన్డు? 

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

మతత్యి 8:15 => ఆమె చెయియ్ముటట్గా జవ్రమామెను విడిచెను; అంతట ఆమె లేచి ఆయనకు 

ఉపచారము చేయసాగెను. 

మతత్యి 14:36 => వీరిని నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి; 

ముటిట్నవారందరును సవ్సథ్తనొందిరి. 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 
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మారుక్ 3:10 => ఆయన అనేకులను సవ్సథ్పరచెను గనుక రోగపీడితులైన వారందరు ఆయనను 

ముటుట్కొనవలెనని ఆయనమీద పడుచుండిరి. 

లూకా 5:17 => ఒకనాడాయన బోధించుచుండగా, గలిలయ యూదయ దేశముల పర్తి గార్మము 

నుండియు యెరూషలేము నుండియు వచిచ్న పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును 

కూరుచ్ండియుండగా, ఆయన సవ్సథ్పరచునటుల్ పర్భువు శకిత్ ఆయనకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15 => అందుచేత పేతురు వచుచ్చుండగా జనులు రోగులను 

వీధులలోనికి తెచిచ్, వారిలో ఎవనిమీదనైనను అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను 

పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8 => అపుప్డు పొపిల్యొకక్ తండిర్ జవ్రముచేతను రకత్భేదిచేతను 

బాధపడుచు పండుకొనియుండెను. పౌలు అతనియొదద్కు వెళి ల్ పార్రథ్న చేసి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సవ్సథ్పరచెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

2 కొరిందీయులకు 13:8 => మేము సతయ్మునకు విరోధముగా ఏమియు చేయనేరము గాని, 

సతయ్ము నిమితత్మే సమసత్మును చేయుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

వచనము 15 

అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని 

అడుగగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15 => అందుచేత పేతురు వచుచ్చుండగా జనులు రోగులను 

వీధులలోనికి తెచిచ్, వారిలో ఎవనిమీదనైనను అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను 

పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి. 

2 రాజులు 4:29 => అతడు నీ నడుము బిగించుకొని నా దండమును చేతపటుట్కొని పొముమ్; 

ఎవరైనను నీకు ఎదురుపడినయెడల వారికి నమసక్రింపవదుద్; ఎవరైనను నీకు నమసక్రించినయెడల 

వారికి పర్తి మరాయ్ద చేయవదుద్; అకక్డికి పోయి నా దండమును ఆ బాలుని ముఖముమీద పెటుట్మని 

గేహజీకి ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

2 రాజులు 4:30 => తలిల్ ఆ మాట విని యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నినున్ 

విడువనని చెపప్గా అతడు లేచి ఆమెతో కూడ పోయెను. 

2 రాజులు 4:31 => గేహజీ వారికంటె ముందుగా పోయి ఆ దండమును బాలుని ముఖముమీద 

పెటెట్ను గాని యే శబద్మును రాకపోయెను, ఏమియు వినవచిచ్నటుట్ కనబడలేదు గనుక వాడు ఏలీషాను 

ఎదురొక్నవచిచ్ బాలుడు మేలుకొనలేదని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 13:20 => తరువాత ఎలీషా మృతిపొందగా వారు అతనిని సమాధిలో ఉంచిరి. ఒక 

సంవతస్రము గడచిన తరువాత మోయాబీయుల సైనయ్ము దేశముమీదికి వచిచ్నపుప్డు 

2 రాజులు 13:21 => కొందరు ఒక శవమును పాతిపెటుట్చు సైనయ్మునకు భయపడి ఆ శవమును 

ఎలీషాయొకక్ సమాధిలో ఉంచగా దింపిన ఆ శవము ఎలీషా శలయ్ములకు తగిలినపుప్డు అది తిరిగి 

బర్తికి కాళుల్మోపి నిలిచెను. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 9:2 => ఇదిగో జనులు పక్షవాయువుతో మంచముపటిట్యునన్ యొకని ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ పాపములు 

క్షమింపబడియునన్వని పక్షవాయువు గల వానితో చెపెప్ను. 
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మతత్యి 9:20 => ఆ సమయమున, ఇదిగో పండెర్ండు సంవతస్రములనుండి రకత్సార్వ రోగముగల 

యొక సతరీ 

మతత్యి 9:21 => నేను ఆయన పైవసత్రము మాతర్ము ముటిట్తే బాగుపడుదునని తనలో తాను 

అనుకొని, ఆయన వెనుకకు వచిచ్ ఆయన వసత్రపుచెంగు ముటెట్ను. 

మతత్యి 14:36 => వీరిని నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి; 

ముటిట్నవారందరును సవ్సథ్తనొందిరి. 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

మారుక్ 3:10 => ఆయన అనేకులను సవ్సథ్పరచెను గనుక రోగపీడితులైన వారందరు ఆయనను 

ముటుట్కొనవలెనని ఆయనమీద పడుచుండిరి. 

మారుక్ 5:27 => ఆమె యేసునుగూరిచ్ విని నేను ఆయన వసత్రములు మాతర్ము ముటిట్న 

బాగుపడుదుననుకొని,  

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 4:36 => అందుకందరు విసమ్యమొంది ఇది ఎటిట్ మాట? ఈయన అధికారముతోను 

బలముతోను అపవితార్తమ్లకు ఆజాఞ్పింపగానే అవి వదలిపోవుచునన్వని యొకనితోనొకడు చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 4:40 => సూరుయ్డసత్మించుచుండగా నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడుచునన్వారు 

ఎవరెవరియొదద్ నుండిరో వారందరు ఆ రోగులను ఆయన యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అపుప్డాయన 

వారిలో పర్తివానిమీద చేతులుంచి, వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

లూకా 6:19 => పర్భావము ఆయనలో నుండి బయలుదేరి అందరిని సవ్సథ్పరచుచుండెను గనుక 

జనసమూహమంతయు ఆయనను ముటట్వలెనని యతన్ము చేసెను. 
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లూకా 8:29 => ఏలయనగా ఆయన ఆ మనుషుయ్ని విడిచి వెలుపలికి రమమ్ని ఆ అపవితార్తమ్కు 

ఆజాఞ్పించెను. అది అనేక పరాయ్యములు వానిని పటుట్చువచెచ్ను గనుక వానిని గొలుసులతోను 

కాలిసంకెళల్తోను కటిట్ కావలియందుంచిరి గాని, వాడు బంధకములను తెంపగా దయయ్ము వానిని 

అడవిలోనికి తరుముకొని పోయెను. 

లూకా 8:44 => ననున్ ముటిట్నది ఎవరని యేసు అడుగగా అందరును మేమెరుగమనన్పుప్డు, పేతురు 

ఏలినవాడా, జనసమూహములు కిర్కిక్రిసి నీమీద పడుచునాన్రనగా 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18 => ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు 

వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని 

ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8 => అపుప్డు పొపిల్యొకక్ తండిర్ జవ్రముచేతను రకత్భేదిచేతను 

బాధపడుచు పండుకొనియుండెను. పౌలు అతనియొదద్కు వెళి ల్ పార్రథ్న చేసి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సవ్సథ్పరచెను. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 
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గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

గలతీయులకు 3:5 => ఆతమ్ను మీకు అనుగర్హించి, మీలో అదుభ్తములు చేయించువాడు ధరమ్శాసత్ర 

సంబంధ కిర్యలవలననా లేక విశావ్సముతో వినుటవలననా చేయించుచునాన్డు? 

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

వచనము 16 

ఆ దయయ్ముపటిట్నవాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇదద్రిని లొంగదీసి గెలిచెను; అందుచేత వారు 

దిగంబరులై గాయము తగిలి ఆ యింటనుండి పారిపోయిరి. 

ఆదికాండము 4:12 => నీవు నేలను సేదయ్పరుచునపుప్డు అది తన సారమును ఇక మీదట 

నీకియయ్దు; నీవు భూమిమీద దిగులు పడుచు దేశదిమమ్రివై యుందువనెను. 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడడ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

మతత్యి 12:27 => నేను బయెలెజ్బూలువలన దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల మీ కుమారులు 

ఎవరివలన వాటిని వెళల్గొటుట్చునాన్రు? కాబటిట్ వారే మీకు తీరప్రులైయుందురు. 

లూకా 11:19 => నేను బయెలెజ్బూలువలన దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల మీ కుమారులు 

ఎవనివలన వెళల్గొటుట్చునాన్రు? అందుచేత వారే మీకు తీరప్రులై యుందురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8 :18 => అపొసత్లులు చేతులుంచుటవలన పరిశుదాధ్తమ్ 

అనుగర్హింపబడెనని సీమోను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:19 => వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 

మారుక్ 9:38 => అంతట యోహాను బోధకుడా, ఒకడు నీ పేరట దయయ్ములను వెళల్గొటుట్ట 

చూచితివిు; వాడు మనలను వెంబడించువాడు కాడు గనుక వానిని ఆటంకపరచితిమని చెపెప్ను. 

లూకా 9:49 => యోహాను ఏలినవాడా, యెవడో యొకడు నీ పేరట దయయ్ములను వెళల్గొటట్గా 

మేము చూచితివిు; వాడు మనలను వెంబడించువాడు కాడు గనుక వానిని ఆటంక పరచితిమని 

చెపెప్ను. 

యెహోషువ 6:26 => ఆ కాలమున యెహోషువ జనులచేత శపథము చేయించి వారికీలాగు 

ఆజాఞ్పించెను ఎవడు యెరికో పటట్ణమును కటిట్ంచ పూనుకొనునో వాడు యెహోవా దృషిట్కి 

శాపగర్సుత్డగును; వాడు దాని పునాది వేయగా వాని జేయ్షఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; దాని తలుపులను 

నిలువనెతత్గా వాని కనిషఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; 

1 సమూయేలు 14:24 => నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనక మునుపు, సాయంతర్ము 

కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము చేయించెను, 

అందువలన జనులు ఏమియు తినకుండిరి. 

1 రాజులు 22:16 => అందుకు రాజు నీచేత పర్మాణము చేయించి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నిజమైన మాటలే నీవు నాతో పలుకవలసినదని నేనెనిన్ మారులు నీతో చెపిప్తిని అని రాజు 

సెలవియయ్గా 

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 
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1 రాజులు 22:11 => కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుప కొముమ్లు చేయించుకొని వచిచ్ 

వీటిచేత నీవు సిరియనులను పొడిచి నాశనము చేతువని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 4:31 => గేహజీ వారికంటె ముందుగా పోయి ఆ దండమును బాలుని ముఖముమీద 

పెటెట్ను గాని యే శబద్మును రాకపోయెను, ఏమియు వినవచిచ్నటుట్ కనబడలేదు గనుక వాడు ఏలీషాను 

ఎదురొక్నవచిచ్ బాలుడు మేలుకొనలేదని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:15 => అపుప్డు రాజు యెహోవా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముకాక సతయ్మే 

పలుకుమని నేను ఎనిన్ మారులు నీచేత ఒటుట్ పెటిట్ంచుకొందునని అతనితో అనగా 

కీరత్నలు 50:16 => భకిత్హీనులతో దేవుడు ఇటుల్ సెలవిచుచ్చునాన్డు నా కటట్డలు వివరించుటకు నీ 

కేమి పని? నా నిబంధన నీనోట వచించెదవేమి?  

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 7:22 => ఆ దినమందు అనేకులు ననున్ చూచి పర్భువా, పర్భువా, మేము నీ నామమున 

పర్వచింపలేదా? నీ నామమున దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామమున అనేకమైన అదుభ్తములు 

చేయలేదా? అని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 8:16 => సాయంకాలమైనపుప్డు జనులు దయయ్ములు పటిట్న అనేకులను ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 17:18 => అంతట యేసు ఆ దయయ్మును గదిద్ంపగా అది వానిని వదలిపోయెను; ఆ 

గడియనుండి ఆ చినన్వాడు సవ్సథ్తనొందెను. 

మారుక్ 3:11 => అపవితార్తమ్లు పటిట్నవారు ఆయనను చూడగానే ఆయన యెదుట సాగిలపడి నీవు 

దేవుని కుమారుడవని చెపుప్చు కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 9:39 => అందుకు యేసు వానిని ఆటంకపరచకుడి; నా పేరట అదుభ్తము చేసి ననున్ 

చులకనగా నిందింపగలవాడెవడును లేడు; 

లూకా 9:40 => దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను వేడుకొంటిని గాని వారిచేత కాలేదని 

మొఱఱ్పెటుట్కొనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:27 => సహోదరులకందరికిని యీ పతిర్క చదివి వినిపింపవలెనని పర్భువు 

పేర మీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

వచనము 17 

ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును గీర్సు దేశసుథ్లకును 

తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు నామము 

ఘనపరచబడెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 

విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18 => ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు 

వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని 

ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను. 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:2 => అందుకు సతరీ ఈ తోట చెటల్ ఫలములను మేము తినవచుచ్ను; 

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

ఆదికాండము 3:4 => అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

మతత్యి 8:29 => వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మముమ్ను 

బాధించుటకు ఇకక్డికి వచిచ్తివా? అని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 8:30 => వారికి దూరమున గొపప్ పందుల మంద మేయుచుండగా 

మతత్యి 8:31 => ఆ దయయ్ములు నీవు మముమ్ను వెళల్గొటిట్నయెడల ఆ పందుల మందలోనికి 

పోనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 
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మారుక్ 1:24 => వాడు నజరేయుడవగు యేసూ, మాతో నీకేమి, మముమ్ నశింపజేయుటకు 

వచిచ్తివా? నీవెవడవో నాకు తెలియును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవు అని కేకలువేసెను. 

మారుక్ 1:34 => ఆయన నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడిన అనేకులను సవ్సథ్పరచి, అనేకమైన 

దయయ్ములను వెళల్గొటెట్ను. అవి తనున్ ఎరిగియుండినందున ఆయన ఆ దయయ్ములను 

మాటలాడనియయ్లేదు. 

మారుక్ 5:9 => మరియు ఆయన నీ పేరేమని వాని నడుగగా వాడు నా పేరు సేన, యేలయనగా 

మేము అనేకులమని చెపిప్ 

మారుక్ 5:10 => తముమ్ను ఆ దేశములోనుండి తోలివేయవదద్ని ఆయనను మిగుల 

బతిమాలుకొనెను. 

మారుక్ 5:11 => అకక్డ కొండదగగ్ర పందుల పెదద్ మంద మేయుచుండెను. 

మారుక్ 5:12 => గనుక ఆ పందులలో పర్వేశించునటుల్ మముమ్ను వాటియొదద్కు పంపుమని, ఆ 

దయయ్ములు ఆయనను బతిమాలుకొనెను. 

మారుక్ 5:13 => యేసు వాటికి సెలవియయ్గా ఆ అపవితార్తమ్లు వానిని విడిచి పందులలో 

పర్వేశించెను. పర్వేశింపగా ఇంచుమించు రెండువేల సంఖయ్గల ఆ మంద పర్పాతమునుండి 

సముదర్పుదారిని వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి, సముదర్ములో పడి ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

లూకా 4:33 => ఆ సమాజ మందిరములో అపవితర్మైన దయయ్పు ఆతమ్పటిట్న వాడొకడుండెను. 

లూకా 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముమ్ నశింపజేయ వచిచ్తివా? 

నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవని బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. 

లూకా 4:35 => అందుకు యేసు ఊరకుండుము, ఇతనిని వదలి పొమమ్ని దానిని గదిద్ంపగా, 

దయయ్ము వానిని వారి మధయ్ను పడదోర్సి వానికి ఏ హానియు చేయక వదలిపోయెను. 

లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

Page  of 2677 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

లూకా 8:29 => ఏలయనగా ఆయన ఆ మనుషుయ్ని విడిచి వెలుపలికి రమమ్ని ఆ అపవితార్తమ్కు 

ఆజాఞ్పించెను. అది అనేక పరాయ్యములు వానిని పటుట్చువచెచ్ను గనుక వానిని గొలుసులతోను 

కాలిసంకెళల్తోను కటిట్ కావలియందుంచిరి గాని, వాడు బంధకములను తెంపగా దయయ్ము వానిని 

అడవిలోనికి తరుముకొని పోయెను. 

లూకా 8:30 => యేసు నీ పేరేమని వానినడుగగా, చాల దయయ్ములు వానిలో చొచిచ్యుండెను 

గనుక, 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 8:32 => అకక్డ విసాత్రమైన పందుల మంద కొండమీద మేయుచుండెను గనుక, వాటిలో 

చొచుచ్టకు తమకు సెలవిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 4:4 => కాబటిట్ జనులు షిలోహునకు కొందరిని పంపి అకక్డనుండి కెరూబుల మధయ్ 

ఆసీనుడైయుండు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నిబంధన మందసమును తెపిప్ంచిరి. ఏలీ యొకక్ 

యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్యును ఫీనెహాసును అకక్డనే దేవుని నిబంధన మందసమునొదద్ ఉండిరి. 

1 సమూయేలు 16:14 => యెహోవా ఆతమ్ సౌలును విడిచిపోయి యెహోవా యొదద్నుండి దురాతమ్ 

యొకటి వచిచ్ అతని వెరపింపగా 

యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

మలాకీ 1:9 => దేవుడు మనకు కటాక్షము చూపునటుల్ ఆయనను శాంతిపరచుడి; మీచేతనే గదా అది 

జరిగెను. ఆయన మిముమ్నుబటిట్ యెవరినైన అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 7:5 => వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలోనునన్ దూలమును తీసివేసికొనుము, అపుప్డు నీ 

సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కనబడును. 

మతత్యి 8:33 => వాటిని మేపుచునన్వారు పారిపోయి పటట్ణములోనికి వెళి ల్ జరిగిన 

కారయ్ములనిన్యు దయయ్ములు పటిట్నవారి సంగతియు తెలిపిరి. 
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మతత్యి 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 

మతత్యి 17:16 => నీ శిషుయ్లయొదద్కు వానిని తీసికొనివచిచ్తిని గాని వారు వానిని 

సవ్సథ్పరచలేకపోయిరని చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 3:9 => అయినను వారి అవివేకమేలాగు తేటపడెనో ఆలాగే వీరిది కూడ అందరికి 

తేటపడును గనుక వీరు ఇకముందుకు సాగరు. 

యాకోబు 2:19 => దేవుడొకక్డే అని నీవు నముమ్చునాన్వు. ఆలాగు నముమ్ట మంచిదే; 

దయయ్ములును నమిమ్ వణకుచునన్వి. 

వచనము 19 

మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని 

కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల వెండి రూకలాయెను. 

మారుక్ 5:3 => వాడు సమాధులలో వాసము చేసెడివాడు, సంకెళల్తోనైనను ఎవడును వాని 

బంధింపలేకపోయెను. 

మారుక్ 5:4 => పలుమారు వాని కాళల్కును చేతులకును సంకెళుల్వేసి బంధించినను, వాడు ఆ 

చేతిసంకెళుల్ తెంపి , కాలిసంకెళల్ను తుతుత్నియలుగా చేసెను గనుక ఎవడును వానిని 

సాధుపరచలేకపోయెను. 

మారుక్ 5:15 => జనులు జరిగినది చూడ వెళి ల్ యేసునొదద్కు వచిచ్, సేన అను దయయ్ములు 

పటిట్నవాడు బటట్లు ధరించుకొని, సవ్సథ్చితుత్డై కూరుచ్ండియుండుట చూచి భయపడిరి. 

లూకా 8:29 => ఏలయనగా ఆయన ఆ మనుషుయ్ని విడిచి వెలుపలికి రమమ్ని ఆ అపవితార్తమ్కు 

ఆజాఞ్పించెను. అది అనేక పరాయ్యములు వానిని పటుట్చువచెచ్ను గనుక వానిని గొలుసులతోను 

కాలిసంకెళల్తోను కటిట్ కావలియందుంచిరి గాని, వాడు బంధకములను తెంపగా దయయ్ము వానిని 

అడవిలోనికి తరుముకొని పోయెను. 
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లూకా 8:35 => జనులు జరిగినదానిని చూడవెళి ల్, యేసునొదద్కు వచిచ్, దయయ్ములు వదలిపోయిన 

మనుషుయ్డు బటట్లు కటుట్కొని, సవ్సథ్చితుత్డై యేసు పాదములయొదద్ కూరుచ్ండుట చూచి భయపడిరి. 

1 సమూయేలు 4:4 => కాబటిట్ జనులు షిలోహునకు కొందరిని పంపి అకక్డనుండి కెరూబుల మధయ్ 

ఆసీనుడైయుండు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నిబంధన మందసమును తెపిప్ంచిరి. ఏలీ యొకక్ 

యిదద్రు కుమారులైన హొఫీన్యును ఫీనెహాసును అకక్డనే దేవుని నిబంధన మందసమునొదద్ ఉండిరి. 

1 సమూయేలు 16:14 => యెహోవా ఆతమ్ సౌలును విడిచిపోయి యెహోవా యొదద్నుండి దురాతమ్ 

యొకటి వచిచ్ అతని వెరపింపగా 

యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

యెషయా 20:2 => ఆ కాలమున యెహోవా ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా దావ్రా ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను నీవు పోయి నీ నడుముమీది గోనెపటట్ విపిప్ నీ పాదములనుండి జోళుల్ తీసివేయుము. 

అతడాలాగు చేసి దిగంబరియై జోళుల్ లేకయే నడచుచుండగా 

మలాకీ 1:9 => దేవుడు మనకు కటాక్షము చూపునటుల్ ఆయనను శాంతిపరచుడి; మీచేతనే గదా అది 

జరిగెను. ఆయన మిముమ్నుబటిట్ యెవరినైన అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 17:16 => నీ శిషుయ్లయొదద్కు వానిని తీసికొనివచిచ్తిని గాని వారు వానిని 

సవ్సథ్పరచలేకపోయిరని చెపెప్ను. 

లూకా 8:34 => మేపుచునన్వారు జరిగినదానిని చూచి, పారిపోయి ఆ పటట్ణములోను 

గార్మములలోను ఆ సంగతి తెలియజేసిరి. 

వచనము 20 

ఇంత పర్భావముతో పర్భువు వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:43 => అపుప్డు పర్తివానికిని భయము కలిగెను. మరియు అనేక 

మహతాక్రయ్ములును సూచక కిర్యలును అపొసత్లుల దావ్రా జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:11 => సంఘమంతటికిని, ఈ సంగతులు వినిన వారికందరికిని మిగుల 

భయము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:12 => అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 

1 సమూయేలు 6:20 => అపుప్డు బేతెష్మెషువారు పరిశుదధ్ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఎవరు 

నిలువగలరు? మనయొదద్నుండి ఆయన ఎవరి యొదద్కు పోవలెనని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 6:9 => నేటికిని దానికి అదేపేరు. ఆ దినమున యెహోవా మందసము నాయొదద్ 

ఏలాగుండుననుకొని, దావీదు యెహోవాకు భయపడి 

కీరత్నలు 64:9 => మనుషుయ్లందరు భయముకలిగి దేవుని కారయ్ములు తెలియజేయుదురు ఆయన 

కారయ్ములు చకక్గా యోచించుకొందురు  

లూకా 1:65 => అందునుబటిట్ వారి చుటుట్పటల్ కాపురమునన్ వారికందరికిని భయము కలిగెను. ఆ 

సంగతులనిన్యు యూదయ కొండసీమల యందంతట పర్చురమాయెను. 

లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:12 => మేలు చేయవలెనని మీలో కలుగు పర్తి యాలోచనను, విశావ్స 

యుకత్మైన పర్తి కారయ్మును బలముతో సంపూరణ్ము చేయుచు, మన దేవుడు తన పిలుపునకు 

మిముమ్ను యోగుయ్లుగా ఎంచునటుల్ మీకొరకు ఎలల్పుప్డును పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచునన్ పర్కారము పర్భువు 

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 

హెబీర్యులకు 2:8 => ఆయన సమసత్మును లోపరచినపుప్డు వానికి లోపరచకుండ దేనిని 

విడిచిపెటట్లేదు. పర్సుత్తమందు మనము సమసత్మును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు గాని  

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 
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సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:25 => యెహోవా సొలొమోనును ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను 

బహుగా ఘనపరచి, అతనికి ముందుగా ఇశార్యేలీయులను ఏలిన యే రాజునకైనను కలుగని 

రాజయ్పర్భావమును అతని కనుగర్హించెను. 

కీరత్నలు 34:3 => నాతో కూడి యెహోవాను ఘనపరచుడి మనము ఏకముగా కూడి ఆయన 

నామమును గొపప్ చేయుదము. 

కీరత్నలు 40:16 => నినున్ వెదకువారందరు నినున్గూరిచ్ ఉతస్హించి సంతోషించుదురు గాక నీ 

రక్షణ పేర్మించువారు యెహోవా మహిమపరచబడును గాక అని నితయ్ము చెపుప్కొందురు గాక. 

జెకరాయ్ 13:5 => వాడు నేను పర్వకత్ను కాను, బాలయ్ముననే ననున్ కొనిన యొకనియొదద్ సేదయ్పు పని 

చేయువాడనై యునాన్ననును. 

లూకా 8:34 => మేపుచునన్వారు జరిగినదానిని చూచి, పారిపోయి ఆ పటట్ణములోను 

గార్మములలోను ఆ సంగతి తెలియజేసిరి. 

యోహాను 17:10 => నావనిన్యు నీవి, నీవియు నావి; వారియందు నేను మహిమపరచబడి 

యునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:42 => ఇది యొపేప్యందంతట తెలిసినపుప్డు అనేకులు పర్భువునందు 

విశావ్సముంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

1 తిమోతి 5:20 => ఇతరులు భయపడు నిమితత్ము పాపము చేయువారిని అందరియెదుట 

గదిద్ంపుము. 

వచనము 21 

ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు 

వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 

దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  
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కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యిరిమ్యా 3:13 => నీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటుచేయుచు, నా మాటను అంగీకరింపక 

పర్తి పచచ్ని చెటుట్కిర్ంద అనుయ్లతో కలిసికొనుటకు నీవు ఇటు అటు పోయిన నీ దోషము 

ఒపుప్కొనుము; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 36:31 => అపుప్డు మీరు మీ దుష  పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష కిర్యలను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని, మీ దోషములనుబటిట్యు హేయకిర్యలనుబటిట్యు మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 
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హోషేయ 14:8 => ఎఫార్యిమూ బొమమ్లతో నాకిక నిమితత్మేమి? నేనే ఆలకించుచునాన్ను, నేనే 

ఎఫార్యిమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్ను, నేను చిగురుపెటుట్ సరళవృక్షమువంటి వాడను, 

నావలననే నీకు ఫలము కలుగును. 

మారుక్ 1:5 => అంతట యూదయ దేశసుథ్లందరును, యెరూషలేము వారందరును, బయలుదేరి 

అతనియొదద్కు వచిచ్, తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:42 => ఇది యొపేప్యందంతట తెలిసినపుప్డు అనేకులు పర్భువునందు 

విశావ్సముంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

వచనము 22 

అపుప్డు తనకు పరిచరయ్చేయు వారిలో తిమోతి ఎరసుత్ అను వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను 

ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:11 => అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని 

విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:8 => అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశావ్సమునుండి తొలగింపవలెనని 

యతన్ముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అరథ్ము. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జు ఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 7:22 => ఐగుపుత్ శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అటుల్ చేయగా 

యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు మోషే అహరోనుల మాట 

వినకపోయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:10 => తన కుమారునైనను తన కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము 

దాటించువానినైనను, శకునము చెపుప్ సోదెగానినైనను, మేఘ శకునములనుగాని సరప్ 

శకునములనుగాని చెపుప్వానినైనను, చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను, ఇందర్జాలకునినైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:11 => కరణ్పిశాచి నడుగువానినైనను, దయయ్ములయొదద్ విచారణ 

చేయువానినైనను మీ మధయ్ ఉండనియయ్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:12 => వీటిని చేయు పర్తివాడును యెహోవాకు హేయుడు. ఆ 

హేయములైన వాటినిబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి ఆ జనములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 
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1 సమూయేలు 28:7 => అపుప్డు సౌలు నా కొరకు మీరు కరణ్ పిశాచము గల యొక సతరీని 

కనుగొనుడి; నేను పోయి దానిచేత విచారణ చేతునని తన సేవకులకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు చితత్ము, 

ఏనోద్రులో కరణ్పిశాచము గల యొకతె యునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 

1 సమూయేలు 28:8 => కాబటిట్ సౌలు మారువేషము ధరించి వేరు బటట్లు తొడుగుకొని యిదద్రు 

మనుషుయ్లను వెంటబెటుట్కొని పోయి రాతిర్వేళ ఆ సతరీయొదద్కు వచిచ్ కరణ్పిశాచము దావ్రా నాకు 

శకునము చెపిప్ నాతో మాటలాడుటకై నేను నీతో చెపుప్వాని రపిప్ంచుమని కోరగా 

1 సమూయేలు 28:9 => ఆ సతరీ ఇదిగో, సౌలు చేయించినది నీకు తెలిసినది కాదా? కరణ్పిశాచము 

గలవారిని చిలల్ంగివారిని అతడు దేశములో ఉండకుండ నిరూమ్లము చేసెను గదా. నీవు నా 

పార్ణముకొరకు ఉరియొగిగ్ నాకు మరణమేల రపిప్ంతువు అని అతనితో అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:13 => ఈ పర్కారము యెహోవా ఆజఞ్ గైకొనక ఆయన దృషిట్ యెదుట 

దోర్హము చేసినందుకును , యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక క రణ్పిశాచములయొదద్ 

విచారణచేయుదానిని వెదకినందుకును సౌలు హతమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:6 => బెన హినోన్ము లోయయందు అతడు తన కుమారులను 

అగిన్లోగుండ దాటించి, ముహూరత్ములను విచారించుచు, మంతర్ములను చిలల్ంగితనమును 

వాడుకచేయు కరణ్పిశాచములతోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేయుచు, యెహోవా దృషిట్కి 

బహుగా చెడునడత నడచుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

యెషయా 8:19 => వారు మిముమ్ను చూచి కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును కిచకిచలాడి గొణుగు 

మంతర్జు ఞ్లయొదద్కును వెళి ల్ విచారించుడని చెపుప్నపుప్డు జనులు తమ దేవుని యొదద్నే 

విచారింపవదాద్? సజీవుల పక్షముగా చచిచ్న వారియొదద్కు వెళల్దగునా? 

యెషయా 47:12 => నీ బాలయ్మునుండి నీవు పర్యాసపడి అభయ్సించిన నీ కరణ్పిశాచ తంతర్ములను 

నీ విసాత్రమైన శకునములను చూపుటకు నిలువుము ఒకవేళ అవి నీకు పర్యోజనములగునేమో 

ఒకవేళ నీవు మనుషుయ్లను బెదరింతువేమో  
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యెషయా 47:13 => నీ విసాత్రమైన యోచనలవలన నీవు అలసియునాన్వు జోయ్తిషుక్లు 

నక్షతర్సూచకులు మాసచరయ్ చెపుప్వారు నిలువబడి నీమీదికి వచుచ్నవి రాకుండ నినున్ తపిప్ంచి 

రకిష్ంచుదురేమో ఆలోచించుము.  

దానియేలు 2:2 => కాగా రాజు తాను కనిన కలలను తనకు తెలియజెపుప్టకై శకునగాండర్ను 

గారడీవిదయ్ గలవారిని మాంతిర్కులను కలీద్యులను పిలువనంపుడని యాజఞ్ ఇయయ్గా వారు వచిచ్ రాజు 

సముఖమున నిలచిరి. 

ఆదికాండము 35:4 => వారు తమయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలనిన్టిని తమ చెవులనునన్ పోగులను 

యాకోబునకు అపప్గింపగా యాకోబు షెకెము దగగ్రనునన్ మసత్కి వృక్షము కిర్ంద వాటిని దాచిపెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:20 => మరియు అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగిన్తో కాలిచ్ 

పొడిచేసి నీళల్మీద చలిల్ ఇశార్యేలీయులచేత దాని తార్గించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:25 => వారి దేవతల పర్తిమలను మీరు అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను; వాటి 

మీదనునన్ వెండిబంగారములను అపేకిష్ంపకూడదు. నీవు దానివలన చికుక్బడుదువేమో గనుక దానిని 

తీసికొనకూడదు. ఏలయనగా అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:26 => దానివలె నీవు శాపగర్సుత్డవు కాకుండునటుల్ నీవు హేయమైన దాని 

నీయింటికి తేకూడదు. అది శాపగర్సత్మే గనుక దాని పూరిత్గా రోసి దానియందు బొతిత్గా 

అసహయ్పడవలెను. 

యెషయా 2:20 => ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  

యెషయా 2:21 => దూరవలెననన్ ఆశతో నరులు తాము పూజించుటకై చేయించుకొనిన వెండి 

విగర్హములను సువరణ్ విగర్హములను ఎలుకలకును గబిబ్లములకును పారవేయుదురు. 

యెషయా 30:22 => చెకక్బడిన మీ వెండి పర్తిమల కపుప్ను పోతపోసిన మీ బంగారు విగర్హముల 

బటట్లను మీరు అపవితర్పరతురు హేయములని వాటిని పారవేయుదురు. లేచిపొమమ్ని దానితో 

చెపుప్దురు.  
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మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

నిరగ్మకాండము 7:12 => వారిలో పర్తివాడును తన కఱఱ్ను పడవేసినపుప్డు అది సరప్మాయెనుగాని 

అహరోను కఱఱ్ వారి కఱఱ్లను మింగివేయగా 

నిరగ్మకాండము 22:18 => శకునము చెపుప్దానిని బర్దుకనియయ్కూడదు. 

లేవీయకాండము 13:52 => కావున అతడు ఆ పొడ దేనిలో ఉనన్దో ఆ వసత్రమును నారతోనేమి 

వెండుర్కలతోనేమి చేసిన పడుగును పేకను తోలుతో చేసిన పర్తి వసుత్వును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను; 

అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అగిన్తో దాని కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 19:31 => కరణ్పిశాచి గలవారిదగగ్రకు పోకూడదు, సోదెగాండర్ను వెదకి వారివలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 

వచనము 23 
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ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:24 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించుచుండెను. 

యెషయా 55:11 => నిషఫ్లముగా నాయొదద్కు మరలక అది నాకు అనుకూలమైనదాని నెరవేరుచ్ను 

నేను పంపిన కారయ్మును సఫలముచేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచునన్ పర్కారము పర్భువు 

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 

నిరగ్మకాండము 7:12 => వారిలో పర్తివాడును తన కఱఱ్ను పడవేసినపుప్డు అది సరప్మాయెనుగాని 

అహరోను కఱఱ్ వారి కఱఱ్లను మింగివేయగా 

లేవీయకాండము 13:52 => కావున అతడు ఆ పొడ దేనిలో ఉనన్దో ఆ వసత్రమును నారతోనేమి 

వెండుర్కలతోనేమి చేసిన పడుగును పేకను తోలుతో చేసిన పర్తి వసుత్వును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను; 

అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అగిన్తో దాని కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 19:31 => కరణ్పిశాచి గలవారిదగగ్రకు పోకూడదు, సోదెగాండర్ను వెదకి వారివలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

వచనము 24 

ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను చేయించుటవలన ఆ పని వారికి 

మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

రోమీయులకు 15:27 => అవును వారిషట్పడి దానిని చేసిరి; వారు వీరికి ఋణసుథ్లు; ఎటల్నగా 

అనయ్జనులు వీరి ఆతమ్ సంబంధమైన విషయములలో పాలివారైయునాన్రు గనుక శరీర సంబంధమైన 

విషయములలో వీరికి సహాయముచేయ బదుధ్లై యునాన్రు 

రోమీయులకు 15:28 => ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికపప్గించి, నేను, మీ 

పటట్ణముమీదుగా సెప్యినునకు పర్యాణముచేతును. 

గలతీయులకు 2:1 => అటుపిమమ్ట పదునాలుగు సంవతస్రములైన తరువాత నేను తీతును 

వెంటబెటుట్కొని బరన్బాతో కూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళి ల్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:7 => యేసు యొకక్ ఆతమ్ వారిని వెళల్నియయ్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:8 => అంతటవారు ముసియను దాటిపోయి తోర్యకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:10 => అతనికి ఆ దరశ్నము కలిగినపుప్డు వారికి సువారత్ 

పర్కటించుటకు దేవుడు మముమ్ను పిలిచియునాన్డని మేము నిశచ్యించుకొని వెంటనే మాసిదోనియకు 

బయలుదేరుటకు యతన్ము చేసితివి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:21 => అతడు ఒపప్క దేవుని చితత్మైతే మీయొదద్కు తిరిగివతుత్నని చెపిప్, 

వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, ఓడ యెకిక్ ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:22 => ఇదిగో నేనిపుప్డు ఆతమ్యందు బంధింపబడినవాడనై 

యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదుగాని, 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

2 కొరిందీయులకు 1:15 => మరియు ఈ నమిమ్క గలవాడనై మీకు రెండవ కృపావరము 

లభించునటుల్ మొదట మీయొదద్కు వచిచ్, 

2 కొరిందీయులకు 1:16 => మీయొదద్నుండి మాసిదోనియకు వెళి ల్ మాసిదోనియనుండి మరల 

మీయొదద్కు వచిచ్, మీచేత యూదయకు సాగనంపబడవలెనని ఉదేద్శించితిని. 

2 కొరిందీయులకు 1:17 => కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? 

అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా 

యోచించుచునాన్నా? 

2 కొరిందీయులకు 1:18 => దేవుడు నమమ్దగినవాడు గనుక మేము మీకు చెపిప్న వాకయ్ము అవునని 

చెపిప్ కాదనునటుట్గా ఉండలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:1 => ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు 

పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు 

బయలుదేరెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:4 => మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, 

థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, 

ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:5 => వీరు ముందుగా వెళి ల్ తోర్యలో మాకొరకు కనిపెటుట్కొని 

యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:6 => పులియని రొటెట్ల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎకిక్ ఫిలిపీప్ 

విడిచి, అయిదు దినములలో తోర్యకు వచిచ్, అచచ్ట వారియొదద్ ఏడు దినములు గడిపితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:16 => సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని 

పౌలు తవ్రపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును 

దాటిపోవలెనని నిశచ్యించుకొని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:22 => ఇదిగో నేనిపుప్డు ఆతమ్యందు బంధింపబడినవాడనై 

యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదుగాని, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:4 => మేమకక్డనునన్ శిషుయ్లను కనుగొని యేడు దినములకక్డ 

ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలుపెటట్వదద్ని ఆతమ్ దావ్రా పౌలుతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:12 => ఈ మాట వినినపుప్డు మేమును అకక్డివారును 

యెరూషలేమునకు వెళల్వదద్ని అతని బతిమాలుకొంటిమి గాని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:14 => అతడు ఒపుప్కొననందున మేము పర్భువు చితత్ము జరుగునుగాక 

అని ఊరకుంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:15 => ఆ దినములైన తరువాత మాకు కావలసిన సామగిర్ తీసికొని 

యెరూషలేమునకు ఎకిక్పోతివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:17 => మేము యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు సహోదరులు మముమ్ను 

సంతోషముతో చేరుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:17 => కొనిన్ సంవతస్రములైన తరువాత నేను నా సవ్జనులకు 

దానదర్వయ్మును కానుకలును అపప్గించుటకు వచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:18 => నేను శుదిధ్ చేసికొనినవాడనై యీలాగు అపప్గించుచుండగా 

వారు దేవాలయములో ననున్ చూచిరి. నేను గుంపుకూరిచ్ యుండలేదు, నావలన అలల్రి కాలేదు. 

ఆసియనుండి వచిచ్న కొందరు యూదులు ఉండిరి; 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:21 => అతడు ఒపప్క దేవుని చితత్మైతే మీయొదద్కు తిరిగివతుత్నని చెపిప్, 

వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, ఓడ యెకిక్ ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:12 => అపుప్డు ఫేసుత్ తన సభవారితో ఆలోచన చేసిన తరువాత కైసరు 

ఎదుట చెపుప్కొందునంటివే కైసరునొదద్కే పోవుదువని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:30 => పౌలు రెండు సంవతస్రములు పూరిత్గా తన అదె ద్ యింట 

కాపురముండి, తనయొదద్కు వచుచ్వారినందరిని సనామ్నించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

రోమీయులకు 1:15 => కాగా నావలననైనంతమటుట్కు రోమాలోని మీకును సువారత్ పర్కటించుటకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

రోమీయులకు 15:23 => ఇపుప్డైతే ఈ పర్దేశములలో నేనిక సంచరింపవలసిన భాగము లేదు 

గనుక, అనేక సంవతస్రములనుండి మీయొదద్కు రావలెనని మికిక్లి అపేక్ష కలిగి,  
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రోమీయులకు 15:24 => నేను సెప్యిను దేశమునకు వెళుల్నపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచి, 

మొదట మీ సహవాసమువలన కొంతమటుట్కు సంతృపిత్పొంది, మీచేత అకక్డికి సాగనంపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

రోమీయులకు 15:27 => అవును వారిషట్పడి దానిని చేసిరి; వారు వీరికి ఋణసుథ్లు; ఎటల్నగా 

అనయ్జనులు వీరి ఆతమ్ సంబంధమైన విషయములలో పాలివారైయునాన్రు గనుక శరీర సంబంధమైన 

విషయములలో వీరికి సహాయముచేయ బదుధ్లై యునాన్రు 

రోమీయులకు 15:28 => ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికపప్గించి, నేను, మీ 

పటట్ణముమీదుగా సెప్యినునకు పర్యాణముచేతును. 

రోమీయులకు 15:29 => నేను మీయొదద్కు వచుచ్నపుప్డు, కీర్సుత్యొకక్ ఆశీరావ్ద సంపూరణ్ముతో 

వతుత్నని యెరుగుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:12 => సహోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువారత్ మరి యెకుక్వగా 

పర్బలమగుటకే సమకూడెనని మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:13 => ఏలాగనగా నా బంధకములు కీర్సుత్ నిమితత్మే కలిగినవని పేర్తోరయ్మను 

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:14 => మరియు సహోదరులైన వారిలో ఎకుక్వమంది నా బంధకముల 

మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు 

మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:12 => అపుప్డు ఫేసుత్ తన సభవారితో ఆలోచన చేసిన తరువాత కైసరు 

ఎదుట చెపుప్కొందునంటివే కైసరునొదద్కే పోవుదువని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

రోమీయులకు 1:10 => మిముమ్నుగూరిచ్ యెడతెగక జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. ఇందుకు ఆయన 

కుమారుని సువారత్ విషయమై నేను నా ఆతమ్యందు సేవించుచునన్ దేవుడే నాకు సాకిష్. 

రోమీయులకు 15:24 => నేను సెప్యిను దేశమునకు వెళుల్నపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచి, 

మొదట మీ సహవాసమువలన కొంతమటుట్కు సంతృపిత్పొంది, మీచేత అకక్డికి సాగనంపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:17 => ఇందునిమితత్ము పర్భువునందు నాకు పిర్యుడును నమమ్కమైన నా 

కుమారుడునగు తిమోతిని మీయొదద్కు పంపియునాన్ను. అతడు కీర్సుత్నందు నేను నడుచుకొను 

విధమును, అనగా పర్తి సథ్లములోను పర్తి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును, మీకు జాఞ్పకము 

చేయును. 

1 కొరిందీయులకు 4:19 => పర్భువు చితత్మైతే తవ్రలోనే మీయొదద్కు వచిచ్, ఉపొప్ంగుచునన్ వారి 

మాటలను కాదు వారి శకిత్నే తెలిసికొందును. 
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1 కొరిందీయులకు 16:5 => అయితే మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళల్నుదేద్శించుచునాన్ను 

గనుక మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళి ల్నపుప్డు మీయొదద్కు వచెచ్దను. 

2 కొరిందీయులకు 1:16 => మీయొదద్నుండి మాసిదోనియకు వెళి ల్ మాసిదోనియనుండి మరల 

మీయొదద్కు వచిచ్, మీచేత యూదయకు సాగనంపబడవలెనని ఉదేద్శించితిని. 

వచనము 25 

అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము 

బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:10 => అతనికి ఆ దరశ్నము కలిగినపుప్డు వారికి సువారత్ 

పర్కటించుటకు దేవుడు మముమ్ను పిలిచియునాన్డని మేము నిశచ్యించుకొని వెంటనే మాసిదోనియకు 

బయలుదేరుటకు యతన్ము చేసితివి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:1 => ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు 

పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు 

బయలుదేరెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:16 => మీయొదద్నుండి మాసిదోనియకు వెళి ల్ మాసిదోనియనుండి మరల 

మీయొదద్కు వచిచ్, మీచేత యూదయకు సాగనంపబడవలెనని ఉదేద్శించితిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:13 => నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి 

మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 
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2 కొరిందీయులకు 8:1 => సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ 

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => అకక్డ మాతర్మే గాక పర్తి సథ్లమందును దేవునియెడల ఉనన్ మీ 

విశావ్సము వెలల్డాయెను గనుక, మేమేమియు చెపప్వలసిన అవశయ్ము లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:3 => అతడు తనతోకూడ బయలుదేరి రావలెనని పౌలు కోరి, అతని 

తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డని ఆ పర్దేశములోని యూదులకందరికి తెలియును గనుక వారినిబటిట్ అతని 

తీసికొని సునన్తి చేయించెను. 

రోమీయులకు 16:23 => నాకును యావతస్ంఘమునకును ఆతిథయ్మిచుచ్ గాయియు మీకు 

వందనములు చెపుప్చునాన్డు. ఈ పటట్ణపు ఖజానాదారుడగు ఎరసుత్ను సహోదరుడగు కవ్రుత్ను మీకు 

వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

2 తిమోతి 4:20 => ఎరసుత్ కొరింథులో నిలిచిపోయెను. తోర్ఫిము రోగియైనందున అతని మిలేతులో 

విడిచి వచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

రోమీయులకు 16:21 => నా జతపనివాడగు తిమోతి నా బంధువులగు లూకియ యాసోను, 

సోసిపతుర్ అనువారును మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 4:17 => ఇందునిమితత్ము పర్భువునందు నాకు పిర్యుడును నమమ్కమైన నా 

కుమారుడునగు తిమోతిని మీయొదద్కు పంపియునాన్ను. అతడు కీర్సుత్నందు నేను నడుచుకొను 
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విధమును, అనగా పర్తి సథ్లములోను పర్తి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును, మీకు జాఞ్పకము 

చేయును. 

1 కొరిందీయులకు 16:10 => తిమోతి వచిచ్నయెడల అతడు మీయొదద్ నిరభ్యుడై యుండునటుల్ 

చూచుకొనుడి, నావలెనే అతడు పర్భువు పనిచేయుచునాన్డు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

వచనము 26 

అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు 

ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు 

నునాన్రు 

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 
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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 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:22 => ఫేలికుస్ ఈ మారగ్మునుగూరిచ్ బాగుగా ఎరిగినవాడై 

సహసార్ధిపతియైన లూసియ వచిచ్నపుప్డు మీ సంగతి నేను విచారించి తెలిసికొందునని చెపిప్ విమరశ్ 

నిలుపు చేసెను. 

ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరె ష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 

మతత్యి 22:34 => ఆయన సదూద్కయుయ్ల నోరు మూయించెనని పరిసయుయ్లు విని కూడివచిచ్రి. 

మతత్యి 27:20 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, 

యేసును సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:18 => తెలల్వారగనే పేతురు ఏమాయెనో అని సైనికులలో కలిగిన 

గలిబిలి యింతంతకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:25 => అతడు పర్భువు మారగ్ము విషయమై ఉపదేశము పొంది తన 

ఆతమ్యందు తీవర్పడి, యోహాను బాపిత్సమ్ము మాతర్మే తెలిసికొనినవాడైనను, యేసును గూరిచ్న 

సంగతులు వివరముగా చెపిప్ బోధించుచు సమాజమందిరములో ధైరయ్ముగా మాటలాడనారంభించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:1 => ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు 

పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు 

బయలుదేరెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:32 => మనుషయ్రీతిగా, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడినయెడల నాకు 

లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము తార్గుదము.  

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

వచనము 27 

మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ 

గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ 

ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

Page  of 2703 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:16 => మేము పార్రథ్నాసథ్లమునకు వెళుల్చుండగా (పుతోను అను) 

దయయ్ము పటిట్నదై, సోదె చెపుప్టచేత తన యజమానులకు బహు లాభము సంపాదించుచునన్ యొక 

చినన్ది మాకు ఎదురుగా వచెచ్ను. 

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 56:12 => వారిటల్ందురు నేను దార్కాష్రసము తెపిప్ంచెదను మనము మదయ్ము 

నిండారులగునటుల్ తార్గుదము రండి నేడు జరిగినటుట్ రేపు మరి లక్షణముగా జరుగును. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

ఆదికాండము 34:23 => వారి మందలు వారి ఆసిత్ వారి పశువులనిన్యు మనవగును గదా; 

ఎటల్యినను మనము వారి మాటకు ఒపుప్కొందము, అపుప్డు వారు మనలో నివసించెదరనగా 
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పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱిఱ్తనము. 

యెషయా 41:6 => వారు ఒకనికొకడు సహాయము చేసికొందురు ధైరయ్ము వహించుమని యొకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 44:11 => ఇదిగో దాని పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు ఆ శిలప్కారులు 

నరమాతుర్లేగదా? వారందరు పోగుచేయబడి నిలువబడవలెను నిశచ్యముగా వారు భయపడి 

సిగుగ్పడుదురు. 

యిరిమ్యా 12:6 => నీ సహోదరులు సహితము నీ తండిర్ ఇంటివారు సహితము నీకు దోర్హము 

చేయుచునాన్రు; నీ వెంబడి గేలి చేయుదురు, వారు నీతో దయగా మాటలాడుచునన్ను నీవు వారిని 

నమమ్కూడదు.  

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

దానియేలు 5:4 => వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన 

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

యోహాను 2:16 => పావురములు అముమ్ వారితో వీటిని ఇకక్డ నుండి తీసికొనిపొండి; నా తండిర్ 

యిలుల్ వాయ్పారపుటిలుల్గా చేయకుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:38 => దేమేతిర్కిని అతనితోకూడనునన్ కమసాలులకును ఎవని 

మీదనైనను వయ్వహారమేదైన ఉనన్యెడల నాయ్యసభలు జరుగుచునన్వి, అధిపతులు ఉనాన్రు గనుక 

వారు ఒకరితో ఒకరు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

పర్కటన 18:15 => ఆ పటట్ణముచేత ధనవంతులైన యీ సరకుల వరత్కులు ఏడుచ్చు దుఃఖపడుచు  

వచనము 28 

వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

హోషేయ 4:8 => నా జనుల పాపములను ఆహారముగ చేసికొందురు గనుక జనులు మరి 

యధికముగా పాపము చేయవలెనని వారు కోరుదురు. 

హోషేయ 12:7 => ఎఫార్యిమువారు కనానీయుల వరత్కులవంటివారై అనాయ్యపు తార్సును 

వాడుకచేసెదరు, బాధ పెటట్వలెననన్ కోరిక వారికి కలదు. 

హోషేయ 12:8 => నేను ఐశవ్రయ్వంతుడనైతిని, నాకు బహు ఆసిత్ దొరికెను, నా కషాట్రిజ్తములో 

దేనినిబటిట్యు శిక్షకు తగిన పాపము నాలోనునన్టుట్ ఎవరును కనుపరచలేరని ఎఫార్యిము 

అనుకొనుచునాన్డు. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 
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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, 

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;  

పర్కటన 18:14 => నీ పార్ణమునకు ఇషట్మైన ఫలములు నినున్ విడిచిపోయెను, రుచయ్మైనవనిన్యు 

దివయ్మైనవనిన్యు నీకు దొరకకుండ నశించిపోయినవి, అవి యికమీదట కనబడనే కనబడవని 

చెపుప్కొనుచు, దానిగూరిచ్ దుఃఖపడుదురు. 

పర్కటన 18:15 => ఆ పటట్ణముచేత ధనవంతులైన యీ సరకుల వరత్కులు ఏడుచ్చు దుఃఖపడుచు  

పర్కటన 18:16 => అయోయ్, అయోయ్, సనన్పు నారబటట్లను ధూమర్ రకత్వరణ్పు వసత్రములను 

ధరించుకొని, బంగారముతోను రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడిన మహా పటట్ణమా, 

యింత ఐశవ్రయ్ము ఒకక్ గడియలోనే పాడై పోయెనే అని చెపుప్కొనుచు దాని భాదను చూచి 

భయకార్ంతులై దూరముగా నిలుచుందురు 

పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

పర్కటన 18:18 => ఈ మహా పటట్ణముతో సమానమైనదేది అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేసి 

పర్కటన 18:19 => తమ తలలమీద దుముమ్ పోసికొని యేడుచ్చు దుఃఖించుచు అయోయ్, అయోయ్, ఆ 

మహా పటట్ణము; అందులో సముదర్ముమీద ఓడలుగల వారందరు, దానియందలి అధిక వయ్యముచేత 

ధనవంతులైరి; అది ఒకక్ గడియలో పాడైపోయెనే అని చెపుప్కొనుచు కేకలు వేయుచుండిరి. 
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యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

వచనము 29 

పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ 

వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో చొరబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18 => విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని 

తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:20 => ఇంత పర్భావముతో పర్భువు వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:8 => గనుక ఇపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచుటకు నాకు మనసుస్లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 16:9 => కారాయ్నుకూలమైన మంచి సమయము నాకు పార్పిత్ంచియునన్ది; 

మరియు ఎదిరించువారు అనేకులునాన్రు గనుక పెంతెకొసుత్ వరకు ఎఫెసులో నిలిచియుందును.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 
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భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:29 => కాబటిట్ మనము దేవుని సంతానమైయుండి, మనుషుయ్ల 

చమతాక్ర కలప్నలవలన మలచ్బడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవతవ్ము 

పోలియునన్దని తలంపకూడదు. 

కీరత్నలు 115:4 => వారి విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు 

కీరత్నలు 115:5 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

కీరత్నలు 115:6 => చెవులుండియు వినవు ముకుక్లుండియు వాసనచూడవు 

కీరత్నలు 115:7 => చేతులుండియు ముటుట్కొనవు పాదములుండియు నడువవు గొంతుకతో 

మాటలాడవు. 

కీరత్నలు 115:8 => వాటిని చేయువారును వాటియందు నమిమ్కయుంచు వారందరును 

వాటివంటివారై యునాన్రు. 

కీరత్నలు 135:15 => అనయ్జనుల విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు. 

కీరత్నలు 135:16 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

కీరత్నలు 135:17 => చెవులుండియు వినవు వాటి నోళల్లో ఊపిరి లేశమైన లేదు. 

కీరత్నలు 135:18 => వాటిని చేయువారును వాటియందు నమిమ్కయుంచు వారందరును వాటితో 

సమానులగుదురు. 

యెషయా 44:10 => ఎందుకును పనికిరాని విగర్హమును పోతపోసి దానినొక దేవునిగా 

నిరూపించువాడెవడు? 

యెషయా 44:11 => ఇదిగో దాని పూజించువారందరు సిగుగ్పడుదురు ఆ శిలప్కారులు 

నరమాతుర్లేగదా? వారందరు పోగుచేయబడి నిలువబడవలెను నిశచ్యముగా వారు భయపడి 

సిగుగ్పడుదురు. 
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యెషయా 44:12 => కమమ్రి గొడడ్లి పదునుచేయుచు నిపుప్లతో పనిచేయును సుతెత్తో దానిని 

రూపించి తన బాహుబలముచేత దాని చేయును. అతడు ఆకలిగొనగా అతని బలము కీష్ణించిపోవును 

నీళుల్ తార్గక సొమమ్సిలుల్ను 

యెషయా 44:13 => వడల్వాడు నూలు వేసి చీరణ్ముతో గీత గీచి చితిర్కలతో దాని చకక్చేయును 

కరాక్టకములతో గురుతుపెటిట్ దాని రూపించును మందిరములో దాని సాథ్పింపవలెనని 

నరరూపముగల దానిగాను నరసౌందరయ్ము గలదానిగాను చేయును.  

యెషయా 44:14 => ఒకడు దేవదారుచెటల్ను నరుకవలెనని పూనుకొనును శమ్శానావృక్షమును గాని 

సరళవృక్షమును గాని సింధూరవృక్షములనుగాని అడవి వృక్షములలో ఏదో ఒకదానిని తీసికొనును 

ఒకడు చెటుట్ నాటగా వరష్ము దాని పెంచును  

యెషయా 44:15 => ఒకడు పొయియ్కటెట్లకు వాటి నుపయోగించును వాటిలో కొంతతీసికొని చలి 

కాచుకొనును నిపుప్ రాజబెటిట్ రొటెట్ కాలుచ్కొనును ఒక తుండు తీసికొని దానితో ఒక దేవతను 

చేసికొనును దానికి నమసాక్రము చేయును దానితో ఒక విగర్హముచేసి దానికి సాగిలపడును.  

యెషయా 44:16 => అగిన్తో సగము కాలిచ్యునాన్డు, కొదువ సగముతో మాంసము వండి 

భకిష్ంచియునాన్డు తిని తృపిత్పొందగా చలి కాచుకొనుచు ఆహా, చలికాచుకొంటిని వెచచ్గా ఉనన్ది అని 

అనుకొనుచునాన్డు  

యెషయా 44:17 => దానిలో మిగిలిన భాగముతో తనకు దేవతగానునన్ విగర్హమును 

చేయించుకొనును దానియెదుట సాగిలపడుచు నమసాక్రము చేయుచు నీవే నా దేవుడవు ననున్ 

రకిష్ంపుమని పార్రిథ్ంచును.  

యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

యెషయా 44:19 => ఎవడును ఆలోచనచేయడు, నేను అగిన్లో సగము కాలిచ్తిని నిపుప్లమీద వేసి 

రొటెట్ కాలిచ్తిని దానితో మాంసము వండుకొని భోజనము చేసితిని మిగిలినదానిని తీసికొని దానితో 

హేయమైనదాని చేయుదునా? చెటుట్ మొదుద్కు సాషాట్ంగపడుదునా? అని యెవడును ఆలోచింపడు 

యోచించుటకు ఎవనికిని తెలివిలేదు వివేచనలేదు.  
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యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  

యెషయా 46:5 => మేము సమానులమని ననున్ ఎవనికి సాటిచేయుదురు? మేము సమానులమని 

యెవని నాకు పోటిగా చేయుదురు? 

యెషయా 46:6 => దానికి సాగిలపడి నమసాక్రము చేయుటకై సంచినుండి బంగారము మెండుగా 

పోయువారును వెండి తూచువారును దాని దేవతగా నిరూపించవలెనని కంసాలిని కూలికి పిలుతురు. 

యెషయా 46:7 => వారు భుజముమీద దాని నెకిక్ంచుకొందురు దాని మోసికొనిపోయి తగినచోట 

నిలువబెటుట్దురు ఆ చోటు విడువకుండ అది అకక్డనే నిలుచును ఒకడు దానికి మొఱఱ్పెటిట్నను 

ఉతత్రము చెపప్దు వాని శర్మ పోగొటిట్ యెవనిని రకిష్ంపదు.  

యెషయా 46:8 => దీని జాఞ్పకము చేసికొని ధైరయ్ముగా నుండుడి అతికర్మము చేయువారలారా, దీని 

ఆలోచించుడి 

యిరిమ్యా 10:3 => జనముల ఆచారములు వయ్రథ్ములు, అడవిలో నొకడు చెటుట్ నరకునటుల్ అది 

నరకబడును, అది పనివాడు గొడడ్లితో చేసినపని. 

యిరిమ్యా 10:4 => వెండి బంగారములచేత పనివారు దానిని అలంకరింతురు, అది కదలక 

యుండునటుల్ మేకులు పెటిట్ సుతెత్లతో బిగగొటిట్ దాని నిలుపుదురు. 

యిరిమ్యా 10:5 => అవి తాటిచెటుట్వలె తినన్గా ఉనన్వి, అవి పలుకవు నడువనేరవు గనుక వాటిని 

మోయవలసివచెచ్ను; వాటికి భయపడకుడి అవి హాని చేయనేరవు మేలుచేయుట వాటివలనకాదు. 

యిరిమ్యా 10:11 => మీరు వారితో ఈలాగు చెపప్వలెను ఆకాశమును భూమిని సృషిట్ంపని యీ 

దేవతలు భూమిమీద నుండకుండను ఆకాశముకిర్ంద ఉండకుండను నశించును. 

యిరిమ్యా 10:14 => తెలివిలేని పర్తి మనుషుయ్డు పశుపార్యుడు, పోతపోయు పర్తివాడును తాను 

చేసిన విగర్హమునుబటిట్ అవమానము నొందుచునాన్డు; అతడు పోతపోసినది మాయారూపము, 

అందులో పార్ణమేమియు లేదు.  

Page  of 2711 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యిరిమ్యా 10:15 => అవి ఆశను చెడగొటుట్ మాయాకారయ్ములు, విమరశ్కాలములో అవి 

నశించిపోవును, 

హోషేయ 8:6 => అది ఇశార్యేలువారిచేతిపనియే గదా? కంసాలి దానిని చేసెను, అది దైవము కాదు 

గదా; షోమోర్ను చేసికొనిన యీ దూడ ఛినాన్భినన్ములగును. 

1 కొరిందీయులకు 8:4 => కాబటిట్ విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటిని తినుట విషయము : 

లోకమందు విగర్హము వటిట్దనియు, ఒకక్డే దేవుడు తపప్ వేరొక దేవుడు లేడనియు ఎరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 10:19 => ఇక నేను చెపుప్నదేమి? విగర్హారిప్తములో ఏమైన ఉనన్దనియైనను 

విగర్హములలో ఏమైన ఉనన్దనియైనను చెపెప్దనా? 

1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:2 => మీరు అనయ్జనులైయునన్పుప్డు మూగ విగర్హములను ఆరాధించుటకు 

ఎటుపడిన అటు నడిపింపబడితిరని మీకు తెలియును. 

గలతీయులకు 4:8 => ఆ కాలమందైతే మీరు దేవుని ఎరుగనివారై, నిజమునకు దేవుళుల్ కానివారికి 

దాసులైయుంటిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 

ఆదికాండము 35:2 => యాకోబు తన యింటివారితోను తనయొదద్ నునన్ వారందరితోను 

మీయొదద్నునన్ అనయ్దేవతలను పారవేసి మిముమ్ను మీరు శుచిపరచుకొని మీ వసత్రములను 

మారుచ్కొనుడి. 

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 34:17 => పోతపోసిన దేవతలను చేసికొనవలదు. 

నాయ్యాధిపతులు 18:24 => అందుకతడు నేను చేయించిన నా దేవతలను నేను పర్తిషిఠ్ంచిన 

యాజకుని మీరు పటుట్కొని పోవుచునాన్రే, యిక నాయొదద్ ఏమియునన్ది? నీకేమి కావలెననుచునాన్రే, 

అదేమనన్మాట అనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:26 => జనముల దేవతలనిన్యు వటిట్ విగర్హములే యెహోవా ఆకాశ 

వైశాలయ్మును సృజించినవాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:9 => మీరు అహరోను సంతతివారైన యెహోవా యాజకులను, 

లేవీయులను తోర్సివేసి , అనయ్దేశముల జనులు చేయునటుల్ మీకొరకు యాజకులను 

నియమించుకొంటిరి గదా? ఒక కోడెతోను ఏడు గొఱఱ్ పొటే ట్ళల్తోను తనున్ పర్తిషిఠ్ంచుటకైవచుచ్ 

పర్తివాడు, దైవములు కాని వాటికి యాజకుడగుచునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:13 => నేనును నా పితరులును ఇతరదేశముల జనులకందరికిని ఏమేమి 

చేసితిమో మీరెరుగరా? ఆ దేశ జనుల దేవతలు వారి దేశములను నాచేతిలోనుండి యేమాతర్మైనను 

రకిష్ంప చాలియుండెనా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:15 => కాబటిట్ యిపుప్డు హిజిక్యాచేత మీరు మోసపోకుడి, మీరు ఇటిట్ 

పేర్రేపణకు లోబడకుడి, అతని నముమ్కొనకుడి, యే జనుల దేవుడైనను ఏ రాజయ్పు దేవుడైనను తన 

జనులను నాచేతిలో నుండి గాని నా పితరుల చేతిలోనుండి గాని విడిపింపలేక పోగా, మీ దేవుడు 

నాచేతిలోనుండి మిముమ్ను మొదలే విడిపింపలేకపోవునుగదా అనెను. 

నెహెమాయ్ 2:10 => హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టును, అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అను దాసుడును 

ఇశార్యేలీయులకు కేష్మము కలుగజేయు ఒకడు వచెచ్నని విని బహుగా దుఃఖపడిరి. 
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కీరత్నలు 96:5 => జనముల దేవతలందరు వటిట్ విగర్హములే యెహోవా ఆకాశవిశాలమును 

సృజించినవాడు. 

యిరిమ్యా 16:20 => నరులు తమకు దేవతలను కలిప్ంచుకొందురా? అయినను అవి దైవములు 

కావు. 

దానియేలు 3:1 => రాజగు నెబుకదెన్జరు బంగారు పర్తిమ యొకటి చేయించి, బబులోను 

దేశములోని దూరాయను మైదానములో దాని నిలువబెటిట్ంచెను. అది అరువది మూరల ఎతుత్ను ఆరు 

మూరల వెడలుప్నై యుండెను.  

యోహాను 3:26 => గనుక వారు యోహాను నొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, యెవడు యొరాద్నుకు అవతల 

నీతో కూడ ఉండెనో, నీవెవనిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్తివో, యిదిగో, ఆయన బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్డు; 

అందరు ఆయనయొదద్కు వచుచ్చునాన్రని అతనితో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:49 => పర్భువు వాకయ్ము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

వచనము 30 

పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు వెళల్నియయ్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 
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జెఫనాయ్ 2:11 => జనముల దీవ్పములలో నివసించు వారందరును తమతమ సాథ్నములనుండి తనకే 

నమసాక్రము చేయునటుల్ భూమిలోనునన్ దేవతలను ఆయన నిరూమ్లము చేయును, యెహోవా వారికి 

భయంకరుడుగా ఉండును. 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

నెహెమాయ్ 2:10 => హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టును, అమోమ్నీయుడైన టోబీయా అను దాసుడును 

ఇశార్యేలీయులకు కేష్మము కలుగజేయు ఒకడు వచెచ్నని విని బహుగా దుఃఖపడిరి. 

హోషేయ 10:5 => బేతావెనులో నునన్ దూడవిషయమై షోమోర్ను నివాసులు భయపడుదురు, దాని 

పర్భావము పోయెనని పర్జలును, సంతోషించుచుండిన దాని అరచ్కులును దుఃఖింతురు. 

యోహాను 3:26 => గనుక వారు యోహాను నొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, యెవడు యొరాద్నుకు అవతల 

నీతో కూడ ఉండెనో, నీవెవనిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్తివో, యిదిగో, ఆయన బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్డు; 

అందరు ఆయనయొదద్కు వచుచ్చునాన్రని అతనితో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

2 తిమోతి 1:15 => ఆసియలోని వారందరు ననున్ విడిచిపోయిరను సంగతి నీవెరుగుదువు; వారిలో 

ఫుగెలుల్ హెరొమ్గెనే అనువారునాన్రు. 

వచనము 31 

మరియు ఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి సేన్హితులైయుండి అతని యొదద్కు వరత్మానము 

పంపి నీవు నాటకశాలలోనికి వెళల్వదద్ని అతని వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:21 => రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను 

కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:29 => ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన తోర్ఫిమును అతనితో కూడ 

పటట్ణములో అంతకుముందు వారు చూచి యునన్ందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని 

వచెచ్నని ఊహించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 
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1 సమూయేలు 5:3 => అయితే మరునాడు అషోడ్దువారు పార్తఃకాలమందు లేవగా, ఇదిగో దాగోను 

యెహోవా మందసము ఎదుట నేలను బోరల్బడియుండెను కనుక వారు దాగోనును లేవనెతిత్ వాని 

సాథ్నమందు మరల ఉంచిరి. 

1 సమూయేలు 5:4 => ఆ మరునాడు వారు ఉదయముననే లేవగా దాగోను యెహోవా మందసము 

ఎదుట నేలను బోరల్బడి యుండెను. దాగోను యొకక్ తలయు రెండు అరచేతులును తెగవేయబడి గడప 

దగగ్ర పడియుండెను, వాని మొండెము మాతర్ము వానికి మిగిలియుండెను. 

1 సమూయేలు 5:5 => కాబటిట్ దాగోను యాజకులేమి దాగోను గుడికి వచుచ్ వారేమి నేటివరకు 

ఎవరును అషోడ్దులో దాగోనుయొకక్ గుడిగడపను తొర్కుక్టలేదు. 

1 రాజులు 18:26 => వారు తమకు ఇయయ్బడిన యెదుద్ను తీసికొని సిదధ్ముచేసి, ఉదయము 

మొదలుకొని మధాయ్హన్ము వరకు బయలా, మా పార్రథ్న వినుమని బయలు పేరునుబటిట్ పార్రథ్నచేసిరి 

గాని యొక మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడెవడును లేకపోగా, వారు తాము చేసిన బలిపీఠమునొదద్ 

గంతులువేయ మొదలుపెటిట్రి. 

1 రాజులు 18:27 => మధాయ్హన్ము కాగా ఏలీయా వాడు దేవుడైయునాన్డు. పెదద్కేకలు వేయుడి; 

వాడు ఒకవేళ ధాయ్నము చేయుచునాన్డేమో, దూరమున నునాన్డేమో, పర్యాణము చేయుచునాన్డేమో, 

వాడు నిదర్పోవుచునాన్డేమో, మీరు ఒకవేళ లేపవలసి యునన్దేమో అని అపహాసయ్ము చేయగా 

1 రాజులు 18:28 => వారు మరి గటిట్గా కేకలు వేయుచు, రకత్ము కారుమటుట్కు తమ 

మరాయ్దచొపుప్న కతుత్లతోను శసత్రములతోను తమ దేహములను కోసికొనుచునుండిరి. 

1 రాజులు 18:29 => ఈ పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు 

సమయమువరకు వారు పర్కటనము చేయుచు వచిచ్రి గాని, మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను 

లక్షయ్ముచేసినవాడైనను లేకపోయెను. 

యెషయా 41:5 => దీవ్పములు చూచి దిగులుపడుచునన్వి భూదిగంతములు వణకుచునన్వి జనులు 

వచిచ్ చేరుచునాన్రు 

యెషయా 41:6 => వారు ఒకనికొకడు సహాయము చేసికొందురు ధైరయ్ము వహించుమని యొకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొందురు. 
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యెషయా 41:7 => అతుకుటనుగూరిచ్ అది బాగుగా ఉనన్దని చెపిప్ శిలిప్ కంసాలిని 

పోర్తాస్హపరచును సుతెత్తో నునుపుచేయువాడు దాగలిమీద కొటుట్వానిని పోర్తాస్హపరచును 

విగర్హము కదలకుండ పనివాడు మేకులతో దాని బిగించును.  

యిరిమ్యా 50:38 => నీళల్కు ఎదద్డి తగులును అవి ఇంకిపోవును అది చెకక్బడిన విగర్హములుగల 

దేశము జనులు భీకర పర్తిమలనుబటిట్ పిచిచ్చేషట్లు చేయుదురు.  

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 17:13 => వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు 

అపప్గింతురు. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 83:2 => నీ శతుర్వులు అలల్రిచేయుచునాన్రు నినున్ దేవ్షించువారు తల యెతిత్యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:10 => ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, 

యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి 

యునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

Page  of 2720 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

వచనము 32 

ఆ సభ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీలాగున, కొందరాలాగున కేకలువేసిరి; తామెందు నిమితత్ము 

కూడుకొనిరో చాలమందికి తెలియలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:32 => ఆ సభ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీలాగున, 

కొందరాలాగున కేకలువేసిరి; తామెందు నిమితత్ము కూడుకొనిరో చాలమందికి తెలియలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:8 => ఈ మాటలు వినుచునన్ జనసమూహమును పటట్ణపు 

అధికారులను కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:38 => ఈ దినములకు మునుపు రాజదోర్హమునకు రేపి, 

నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుషుయ్లను అరణయ్మునకు వెంటబెటుట్కొని పోయిన 

ఐగుపీత్యుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను. 

రోమీయులకు 16:23 => నాకును యావతస్ంఘమునకును ఆతిథయ్మిచుచ్ గాయియు మీకు 

వందనములు చెపుప్చునాన్డు. ఈ పటట్ణపు ఖజానాదారుడగు ఎరసుత్ను సహోదరుడగు కవ్రుత్ను మీకు 

వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 1:14 => నా నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరని యెవరైనను 

చెపప్కుండునటుల్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:4 => మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, 

థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, 

ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 

కొలొసస్యులకు 4:10 => నాతో కూడ చెరలో ఉనన్ అరిసాత్రుక్ను, బరన్బాకు సమీప జాఞ్తియైన 

మారుక్ను మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు; ఈ మారుక్నుగూరిచ్ మీరు ఆజఞ్లు పొందితిరి, ఇతడు 

మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల ఇతని చేరుచ్కొనుడి. 

ఫిలేమోనుకు 1:24 => నా జతపనివారైన మారుక్, అరిసాత్రుక్, దేమా, లూకా వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

3 యోహాను 1:1 => పెదద్నైన నేను సతయ్మునుబటిట్ పేర్మించు పిర్యుడైన గాయునకు శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

వచనము 33 

అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని 

ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:14 => అపొసత్లులైన బరన్బాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ 

వసత్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:16 => ఆయన గతకాలములలో సమసత్జనులను తమ తమ 

మారగ్ములయందు నడువనిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:17 => అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వరష్మును, 

ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ 

హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా 

చెపిప్రి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:18 => వారీలాగు చెపిప్ తమకు బలి అరిప్ంపకుండ సమూహములను 

ఆపుట బహు పర్యాసమాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:22 => పౌలు అరేయొపగు మధయ్ నిలిచి చెపిప్నదేమనగా 

ఏథెనుస్వారలారా, మీరు సమసత్ విషయములలో అతిదేవతాభకిత్ గలవారైయునన్టుట్ నాకు 

కనబడుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:23 => నేను సంచరించుచు మీ దేవతా పర్తిమలను చూచుచుండగా ఒక 

బలిపీఠము నాకు కనబడెను. దానిమీద తెలియబడని దేవునికి అని వార్యబడియునన్ది. కాబటిట్ మీరు 

తెలియక దేనియందు భకిత్కలిగియునాన్రో దానినే నేను మీకు పర్చురపరచుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:24 => జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:26 => మరియు యావదూభ్మిమీద కాపురముండుటకు ఆయన 

యొకనినుండి పర్తి జాతిమనుషుయ్లను సృషిట్ంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందురేమో 

యని,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:27 => తనున్ వెదకు నిమితత్ము నిరణ్యకాలమును వారి నివాససథ్లము 

యొకక్ పొలిమేరలను ఏరప్రచెను. ఆయన మనలో ఎవనికిని దూరముగా ఉండువాడు కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:28 => మనమాయనయందు బర్దుకుచునాన్ము, చలించుచునాన్ము, 

ఉనికి కలిగియునాన్ము. అటువలె మనమాయన సంతానమని మీ కవీశవ్రులలో కొందరును 

చెపుప్చునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:29 => కాబటిట్ మనము దేవుని సంతానమైయుండి, మనుషుయ్ల 

చమతాక్ర కలప్నలవలన మలచ్బడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవతవ్ము 

పోలియునన్దని తలంపకూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 18:2 => జనులను మూడు భాగములుగా చేసి యోవాబు చేతికిర్ంద ఒక భాగమును 

సెరూయా కుమారుడగు అబీషై అను యోవాబు సహోదరుని చేతికిర్ంద ఒక భాగమును, గితీత్యుడైన 

ఇతత్యి చేతికిర్ంద ఒక భాగమును ఉంచెను. దావీదు నేను మీతోకూడ బయలుదేరుదునని జనులతో 

చెపప్గా 
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2 సమూయేలు 18:3 => జనులు నీవు రాకూడదు, మేము పారిపోయినను జనులు దానిని 

లక్షయ్పెటట్రు, మాలో సగముమంది చనిపోయినను జనులు దానిని లక్షయ్పెటట్రు, మావంటి పదివేల 

మందితో నీవు సాటి; కాబటిట్ నీవు పటట్ణమందు నిలిచి మాకు సహాయము చేయవలెనని అతనితో 

చెపిప్రి. 

2 సమూయేలు 21:17 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై రాజును ఆదుకొని ఆ ఫిలిషీత్యుని కొటిట్ 

చంపెను. దావీదు జనులు దీనిచూచి, ఇశార్యేలీయులకు దీపమగు నీవు ఆరిపోకుండునటుల్ నీవు 

ఇకమీదట మాతోకూడ యుదధ్మునకు రావదద్ని అతనిచేత పర్మాణము చేయించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:37 => వారు పౌలును కోటలోనికి తీసికొనిపోవనై యుండగా అతడు పై 

యధికారిని చూచి నేను నీతో ఒకమాట చెపప్వచుచ్నా? అని అడిగెను. అందుకతడు గీర్కు భాష నీకు 

తెలియునా? 

వచనము 34 

అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు 

ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:12 => ఈ మాట వినినపుప్డు మేమును అకక్డివారును 

యెరూషలేమునకు వెళల్వదద్ని అతని బతిమాలుకొంటిమి గాని 

Page  of 2725 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

2 తిమోతి 1:15 => ఆసియలోని వారందరు ననున్ విడిచిపోయిరను సంగతి నీవెరుగుదువు; వారిలో 

ఫుగెలుల్ హెరొమ్గెనే అనువారునాన్రు. 

వచనము 35 

అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి 

మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:34 => సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలు 

వేయుచునన్పుప్డు అలల్రిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమమ్ని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:40 => మనము ఈ గలిబిలినిగూరిచ్ చెపప్దగిన కారణమేమియు 

లేనందున, నేడు జరిగిన అలల్రినిగూరిచ్ మనలను విచారణలోనికి తెతుత్రేమో అని భయమవుచునన్ది. 

ఇటుల్ గుంపు కూడినందుకు తగిన కారణము చెపప్జాలమని వారితో అనెను. 

మతత్యి 11:7 => వారు వెళి ల్పోవుచుండగా యేసు యోహానునుగూరిచ్ జనసమూహములతో ఈలాగు 

చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళి ల్తిరి? గాలికి కదలుచునన్ రెలుల్నా? మరి ఏమి 

చూడ వెళి ల్తిరి? 
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మతత్యి 11:8 => సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనన్ మనుషుయ్నా? ఇదిగో సనన్పు బటట్లు 

ధరించుకొనువారు రాజగృహములలో నుందురు గదా. 

మతత్యి 11:9 => మరి ఏమి చూడ వెళి ల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 7:24 => యోహానుదూతలు వెళి ల్ న తరువాత , ఆయన యోహానును గూరిచ్ 

జనసమూహములతో ఈలాగు చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళి ల్తిరి? గాలికి 

కదలుచునన్ రెలుల్నా? 

లూకా 7:25 => మరేమి చూడ వెళి ల్తిరి? సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనిన వానినా? ఇదిగో పర్శసత్ 

వసత్రములు ధరించుకొని, సుఖముగా జీవించువారు రాజగృహములలో ఉందురు. 

లూకా 7:26 => అయితే మరేమి చూడవెళి ల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:22 => కావున మనమేమి చేయుదుము? నీవు వచిచ్న సంగతి వారు 

తపప్క విందురు. 

వచనము 36 

ఈ సంగతులు నిరాకేష్పమైనవి గనుక మీరు శాంతము కలిగి ఏదియు ఆతురపడి చేయకుండుట 

అవశయ్కము. 

1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

2 తిమోతి 4:14 => అలెకస్ందుర్ అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని కిర్యల చొపుప్న 

పర్భువతనికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:17 => అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగ చేసి, పర్భువు తనున్ 

చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచెచ్నో వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ 

సంగతులు తెలియజేయుడని చెపిప్ బయలుదేరి వేరొకచోటికి వెళె ల్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:40 => అతడు సెలవిచిచ్న తరువాత పౌలు మెటల్మీద నిలువబడి 

జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశచ్బద్ముగా ఉనన్పుప్డు అతడు హెబీర్ భాషలో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 

లూకా 1:22 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్నపుప్డు వారితో మాటలాడలేకపోయినందున, 

ఆలయమునందు అతనికి దరశ్నము కలిగినదని వారు గర్హించిరి; అపుప్డతడు వారికి సంజఞ్లు 

చేయుచు, మూగవాడై యుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:1 => అగిర్పప్ పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెపుప్కొనుటకు నీకు 

సెలవైనదనెను. అపుప్డు పౌలు చేయిచాచి యీలాగు సమాధానము చెపప్సాగెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:2 => అగిర్పప్రాజా, తమరు యూదులలో ఉండు సమసత్మైన 

ఆచారములను వివాదములను విశేషముగా ఎరిగినవారు గనుక 

ఫిలిపీప్యులకు 1:7 => నా బంధకములయందును, నేను సువారత్పక్షమున వాదించుటయందును, 

దానిని సిథ్రపరచుటయందును, మీరందరు ఈ కృపలో నాతో కూడ పాలివారై యునాన్రు గనుక నేను 

మిముమ్ను నా హృదయములో ఉంచుకొని యునాన్ను. ఇందుచేత మిముమ్నందరినిగూరిచ్ యీలాగు 

భావించుట నాకు ధరమ్మే. 

వచనము 37 

మీరు ఈ మనుషుయ్లను తీసికొనివచిచ్తిరి. వీరు గుడి దోచినవారు కారు, మన దేవతను దూషింపను 

లేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

రోమీయులకు 2:22 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపుప్ నీవు వయ్భిచరించెదవా? విగర్హములను 

అసహియ్ంచుకొను నీవు గుళల్ను దోచెదవా? 

1 రాజులు 18:26 => వారు తమకు ఇయయ్బడిన యెదుద్ను తీసికొని సిదధ్ముచేసి, ఉదయము 

మొదలుకొని మధాయ్హన్ము వరకు బయలా, మా పార్రథ్న వినుమని బయలు పేరునుబటిట్ పార్రథ్నచేసిరి 

గాని యొక మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడెవడును లేకపోగా, వారు తాము చేసిన బలిపీఠమునొదద్ 

గంతులువేయ మొదలుపెటిట్రి. 

మతత్యి 6:7 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు అనయ్జనులవలె వయ్రథ్మైన మాటలు 

వచింపవదుద్; విసత్రించి మాటలాడుటవలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచునాన్రు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

దానియేలు 3:3 => ఆ యధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును మంతుర్లును 

ఖజానాదారులును ధరమ్శాసత్రవిధాయకులును నాయ్యాధిపతులును సంసాథ్నములలో ఆధికయ్ము 

వహించిన వారందరును రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు కూడివచిచ్, 

రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యెదుట నిలుచుండిరి.  

మారుక్ 15:14 => అందుకు పిలాతు ఎందుకు? అతడే చెడుకారయ్ము చేసెనని వారినడుగగా వారు 

వానిని సిలువ వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

2 తిమోతి 4:14 => అలెకస్ందుర్ అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని కిర్యల చొపుప్న 

పర్భువతనికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; 

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

వచనము 38 

దేమేతిర్కిని అతనితోకూడనునన్ కమసాలులకును ఎవని మీదనైనను వయ్వహారమేదైన ఉనన్యెడల 

నాయ్యసభలు జరుగుచునన్వి, అధిపతులు ఉనాన్రు గనుక వారు ఒకరితో ఒకరు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:12 => బరన్బాకు దుయ్పతి అనియు, పౌలు ముఖయ్పర్సంగి యైనందున 

అతనికి హెరేమ్ అనియు పేరుపెటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:13 => పటట్ణమునకు ఎదురుగా ఉనన్ దుయ్పతి యొకక్ పూజారి యెడల్ను 

పూదండలను దావ్రముల యొదద్కు తీసికొనివచిచ్ సమూహముతో కలిసి, బలి అరిప్ంపవలెనని 

యుండెను. 

యోబు 12:9 => వీటి అనిన్టినిబటిట్ యోచించుకొనినయెడల యెహోవా హసత్ము వీటిని 

కలుగజేసెనని తెలిసికొనలేనివాడెవడు? 

కీరత్నలు 115:4 => వారి విగర్హములు వెండి బంగారువి అవి మనుషుయ్ల చేతిపనులు 

దానియేలు 3:3 => ఆ యధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును మంతుర్లును 

ఖజానాదారులును ధరమ్శాసత్రవిధాయకులును నాయ్యాధిపతులును సంసాథ్నములలో ఆధికయ్ము 

వహించిన వారందరును రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు కూడివచిచ్, 

రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యెదుట నిలుచుండిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:22 => పౌలు అరేయొపగు మధయ్ నిలిచి చెపిప్నదేమనగా 

ఏథెనుస్వారలారా, మీరు సమసత్ విషయములలో అతిదేవతాభకిత్ గలవారైయునన్టుట్ నాకు 

కనబడుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

వచనము 39 
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అయితే మీరు ఇతర సంగతులనుగూరిచ్ యేమైనను విచారణ చేయవలెనని యుంటే అది కర్మమైన 

సభలో పరిషాక్రమగును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:35 => ఇశార్యేలీయులారా, యీ మనుషుయ్ల విషయమై మీరేమి 

చేయబోవుచునాన్రో జాగర్తత్ సుమండి. 

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 5:37 => వానికి తరువాత జనసంఖయ్ దినములలో గలిలయుడైన యూదా 

అను ఒకడు వచిచ్, పర్జలను తనతో కూడ తిరుగుబాటుచేయ పేర్రేపించెను; వాడుకూడ నశించెను, 

వానికి లోబడినవారందరును చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:38 => కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఈ మనుషుయ్లజోలికి పోక 

వారిని విడిచిపెటుట్డి. ఈ ఆలోచనయైనను ఈ కారయ్మైనను మనుషుయ్లవలన కలిగినదాయెనా అది 

వయ్రథ్మగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:14 => సవ్సథ్త పొందిన ఆ మనుషుయ్డు వారితో కూడ నిలిచియుండుట 

చూచి యేమియు ఎదురు చెపప్లేకపోయిరి. 

వచనము 40 
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మనము ఈ గలిబిలినిగూరిచ్ చెపప్దగిన కారణమేమియు లేనందున, నేడు జరిగిన అలల్రినిగూరిచ్ 

మనలను విచారణలోనికి తెతుత్రేమో అని భయమవుచునన్ది. ఇటుల్ గుంపు కూడినందుకు తగిన 

కారణము చెపప్జాలమని వారితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:32 => యూదులకైనను, గీర్సు దేశసుథ్లకైనను, దేవుని సంఘమునకైనను 

అభయ్ంతరము కలుగజేయకుడి. 

2 కొరిందీయులకు 6:3 => ఇదిగో ఇపుప్డే మికిక్లి అనుకూలమైన సమయము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ 

దినము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

వచనము 41 

అతడీలాగు చెపిప్ సభను ముగించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:8 => హతయ్కు హతయ్కు వాయ్జెయ్మునకు వాయ్జెయ్మునకు దెబబ్కు దెబబ్కు 

నీ గార్మములలో వివాదములు పుటట్గా వీటి భేదము కనుగొనుటకు నీకు సాధయ్ముకానియెడల 
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1 కొరిందీయులకు 6:1 => మీలో ఒకనికి మరియొకనిమీద వాయ్జెయ్మునన్పుప్డు వాడు 

పరిశుదుధ్లయెదుట గాక అనీతిమంతులయెదుట వాయ్జెయ్మాడుటకు తెగించుచునాన్డా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 
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వచనము 1 

ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట 

వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు బయలుదేరెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 2 

ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:8 => ఈ మాటలు వినుచునన్ జనసమూహమును పటట్ణపు 

అధికారులను కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:1 => ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు 

పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు 

బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:38 => ఈ దినములకు మునుపు రాజదోర్హమునకు రేపి, 

నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుషుయ్లను అరణయ్మునకు వెంటబెటుట్కొని పోయిన 

ఐగుపీత్యుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను. 

1 రాజులు 1:41 => అదోనీయాయును అతడు పిలిచిన వారందరును విందులో ఉండగా విందు 

ముగియబోవు సమయమున ఆ చపుప్డు వారికి వినబడెను. యోవాబు బాకానాదము విని 

పటట్ణమునందు ఈ అలల్రి యేమని యడుగగా 

మతత్యి 26:5 => అయితే పర్జలలో అలల్రి కలుగకుండునటుల్ పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:32 => ఆ సభ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీలాగున, 

కొందరాలాగున కేకలువేసిరి; తామెందు నిమితత్ము కూడుకొనిరో చాలమందికి తెలియలేదు. 

వచనము 3 

అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై 

యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 

సామెతలు 15:1 => మృదువైన మాట కోర్ధమును చలాల్రుచ్ను. నొపిప్ంచు మాట కోపమును రేపును. 

సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

పర్సంగి 9:17 => బుదిధ్హీనులలో ఏలువాని కేకలకంటె మెలల్గా వినబడిన జాఞ్నుల మాటలు 

శేర్షఠ్ములు. 

కీరత్నలు 65:7 => ఆయనే సముదర్ముల ఘోషను వాటి తరంగముల ఘోషను అణచువాడు జనముల 

అలల్రిని చలాల్రుచ్వాడు.  

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 
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2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

వచనము 4 

మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, 

సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును 

అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:25 => అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ 

అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:31 => మరియు ఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి 

సేన్హితులైయుండి అతని యొదద్కు వరత్మానము పంపి నీవు నాటకశాలలోనికి వెళల్వదద్ని అతని 

వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:32 => ఆ సభ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీలాగున, 

కొందరాలాగున కేకలువేసిరి; తామెందు నిమితత్ము కూడుకొనిరో చాలమందికి తెలియలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:36 => ఈ సంగతులు నిరాకేష్పమైనవి గనుక మీరు శాంతము కలిగి 

ఏదియు ఆతురపడి చేయకుండుట అవశయ్కము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:37 => మీరు ఈ మనుషుయ్లను తీసికొనివచిచ్తిరి. వీరు గుడి 

దోచినవారు కారు, మన దేవతను దూషింపను లేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:38 => దేమేతిర్కిని అతనితోకూడనునన్ కమసాలులకును ఎవని 

మీదనైనను వయ్వహారమేదైన ఉనన్యెడల నాయ్యసభలు జరుగుచునన్వి, అధిపతులు ఉనాన్రు గనుక 

వారు ఒకరితో ఒకరు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:39 => అయితే మీరు ఇతర సంగతులనుగూరిచ్ యేమైనను విచారణ 

చేయవలెనని యుంటే అది కర్మమైన సభలో పరిషాక్రమగును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:40 => మనము ఈ గలిబిలినిగూరిచ్ చెపప్దగిన కారణమేమియు 

లేనందున, నేడు జరిగిన అలల్రినిగూరిచ్ మనలను విచారణలోనికి తెతుత్రేమో అని భయమవుచునన్ది. 

ఇటుల్ గుంపు కూడినందుకు తగిన కారణము చెపప్జాలమని వారితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:41 => అతడీలాగు చెపిప్ సభను ముగించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:10 => అంతట పౌలు కిర్ందికివెళి ల్ అతనిమీద పడి కౌగిలించుకొని మీరు 

తొందరపడకుడి, అతని పార్ణమతనిలో నునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:6 => అంతట మేము ఓడ ఎకిక్తివిు, వారు తమ తమ యిండల్కు తిరిగి 

వెళి ల్రి. 

ఆదికాండము 48:10 => ఇశార్యేలు కనున్లు వృదాధ్పయ్మువలన మందముగా ఉండెను గనుక 

అతడు చూడలేకపోయెను. యోసేపు వారిని అతని దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్నపుప్డు అతడు వారిని ముదుద్ 

పెటుట్కొని కౌగిలించుకొనెను. 

1 సమూయేలు 20:41 => వాడు వెళి ల్పోయిన వెంటనే దావీదు దకిష్ణపు దికుక్నుండి బయటికి వచిచ్ 

మూడు మారులు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కొనుచు 

ఏడుచ్చుండిరి. ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా ఏడెచ్ను. 
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1 సమూయేలు 20:42 => అంతట యోనాతాను యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ను నీ సంతతికిని 

నా సంతతికిని మధయ్ను ఎనన్టెనన్టికి సాకిష్గా నుండునుగాక. మనమిదద్రము యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసికొని యునాన్ము గనుక మనసుస్లో నెమమ్ది గలిగి పొమమ్ని 

దావీదుతో చెపప్గా దావీదు లేచి వెళి ల్పోయెను; యోనాతానును పటట్ణమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:26 => పవితర్మైన ముదుద్పెటుట్కొని సహోదరులకందరికిని వందనములు 

చేయుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:5 => అయితే మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళల్నుదేద్శించుచునాన్ను 

గనుక మాసిదోనియలో సంచారమునకు వెళి ల్నపుప్డు మీయొదద్కు వచెచ్దను. 

2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 

1 తిమోతి 1:3 => నేను మాసిదోనియకు వెళుల్చుండగా సతయ్మునకు భినన్మైన బోధ చేయవదద్నియు, 

కలప్నాకథలును మితము లేని వంశావళులును, 
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మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:22 => అపుప్డు తనకు పరిచరయ్చేయు వారిలో తిమోతి ఎరసుత్ అను 

వారినిదద్రిని మాసిదోనియకు పంపి, తాను ఆసియలో కొంతకాలము నిలిచియుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:40 => మనము ఈ గలిబిలినిగూరిచ్ చెపప్దగిన కారణమేమియు 

లేనందున, నేడు జరిగిన అలల్రినిగూరిచ్ మనలను విచారణలోనికి తెతుత్రేమో అని భయమవుచునన్ది. 

ఇటుల్ గుంపు కూడినందుకు తగిన కారణము చెపప్జాలమని వారితో అనెను. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:12 => కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుటకు నేను తోర్యకు వచిచ్నపుప్డు, 

పర్భువునందు నాకు మంచి సమయము పార్పిత్ంచియుండగా సహోదరుడైన తీతు నాకు కనబడనందున 

2 కొరిందీయులకు 2:13 => నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి 

మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

వచనము 5 
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వీరు ముందుగా వెళి ల్ తోర్యలో మాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:6 => పులియని రొటెట్ల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎకిక్ ఫిలిపీప్ 

విడిచి, అయిదు దినములలో తోర్యకు వచిచ్, అచచ్ట వారియొదద్ ఏడు దినములు గడిపితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:12 => మాసిదోనియ దేశములో ఆ పార్ంతమునకు అది 

ముఖయ్పటట్ణమును రోమీయుల పర్వాససాథ్నమునై యునన్ది. మేము కొనిన్దినములు ఆ పటట్ణములో 

ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:1 => వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్నియ పటట్ణములమీదుగా వెళి ల్ 

థెసస్లొనీకకు వచిచ్రి. అకక్డ యూదుల సమాజమందిరమొకటి యుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7 => ఆదివారమున మేము రొటెట్ విరుచుటకు కూడినపుప్డు, పౌలు 

మరునాడు వెళల్నైయుండి, వారితో పర్సంగించుచు అరధ్రాతిర్వరకు విసత్రించి మాటలాడుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:11 => అతడు మరల పైకివచిచ్ రొటెట్ విరిచి పుచుచ్కొని, తెలల్వారువరకు 

విసాత్రముగా సంభాషించి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 
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కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవితర్మైనది కాదు, 

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

జెకరాయ్ 9:13 => యూదావారిని నాకు విలుల్గా వంచుచునాన్ను, ఎఫార్యిము వారిని బాణములుగా 

చేయుచునాన్ను. సీయోనూ, నీ కుమారులను రేపుచునాన్ను, శూరుడు ఖడగ్ము పర్యోగించునటుల్ నేను 

నినున్ పర్యోగింతును. గేర్కీయులారా, సీయోను కుమారులను మీమీదికి రేపుచునాన్ను. 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

Page  of 2744 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:13 => నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి 

మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:28 => ఇవియును గాక సంఘములనిన్టినిగూరిచ్న చింతయు కలదు. ఈ 

భారము దినదినమును నాకు కలుగుచునన్ది. 

వచనము 6 

పులియని రొటెట్ల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎకిక్ ఫిలిపీప్ విడిచి, అయిదు దినములలో తోర్యకు 

వచిచ్, అచచ్ట వారియొదద్ ఏడు దినములు గడిపితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

ఎజార్ 8:31 => మేము మొదటి నెల పండెర్ండవ దినమందు యెరూషలేమునకు వచుచ్టకై అహవా 

నదినుండి బయలుదేరగా, మా దేవుని హసత్ము మాకు తోడుగానుండి, శతుర్వులచేతిలోనుండియు 

మారగ్మందు పొంచియునన్వారిచేతిలోనుండియు మముమ్ను తపిప్ంచినందున 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

యిరిమ్యా 5:26 => నా జనులలో దుషుట్లునాన్రు, పకుష్ల వేటకాండుర్ పొంచియుండునటుల్ వారు 

పొంచియుందురు వారు బోనులు పెటుట్దురు, మనుషుయ్లను పటుట్కొందురు. 

2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:18 => పౌలు ఇంకను బహుదినములకక్డ ఉండిన తరువాత 

సహోదరులయొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, తనకు మొర్కుక్బడి యునన్ందున కెంకేర్యలో తల వెండుర్కలు 

కతిత్రించుకొని ఓడ యెకిక్ సిరియకు బయలుదేరెను. పిర్సిక్లల్ అకుల అనువారు అతనితో కూడ వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:3 => కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, 

సిరియవైపుగా వెళి ల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:15 => మరియు ఈ నమిమ్క గలవాడనై మీకు రెండవ కృపావరము 

లభించునటుల్ మొదట మీయొదద్కు వచిచ్, 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

వచనము 7 

ఆదివారమున మేము రొటెట్ విరుచుటకు కూడినపుప్డు, పౌలు మరునాడు వెళల్నైయుండి, వారితో 

పర్సంగించుచు అరధ్రాతిర్వరకు విసత్రించి మాటలాడుచుండెను. 

రోమీయులకు 16:21 => నా జతపనివాడగు తిమోతి నా బంధువులగు లూకియ యాసోను, 

సోసిపతుర్ అనువారును మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:12 => అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గీర్సుదేశసుథ్లైన 

సతరీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశవ్సించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 

కొలొసస్యులకు 4:10 => నాతో కూడ చెరలో ఉనన్ అరిసాత్రుక్ను, బరన్బాకు సమీప జాఞ్తియైన 

మారుక్ను మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు; ఈ మారుక్నుగూరిచ్ మీరు ఆజఞ్లు పొందితిరి, ఇతడు 

మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల ఇతని చేరుచ్కొనుడి. 

ఫిలేమోనుకు 1:24 => నా జతపనివారైన మారుక్, అరిసాత్రుక్, దేమా, లూకా వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 

రోమీయులకు 16:23 => నాకును యావతస్ంఘమునకును ఆతిథయ్మిచుచ్ గాయియు మీకు 

వందనములు చెపుప్చునాన్డు. ఈ పటట్ణపు ఖజానాదారుడగు ఎరసుత్ను సహోదరుడగు కవ్రుత్ను మీకు 

వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

3 యోహాను 1:1 => పెదద్నైన నేను సతయ్మునుబటిట్ పేర్మించు పిర్యుడైన గాయునకు శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:23 => తీతు ఎవడని యెవరైన అడిగినయెడల అతడు నా పాలివాడును మీ 

విషయములో నా జతపనివాడునై యునాన్డనియు; మన సహోదరులెవరని అడిగినయెడల వారు 

సంఘముల దూతలును (మూలభాషలో అపోసత్లులును) కీర్సుత్ మహిమయునై యునాన్రనియు నేను 

చెపుప్చునాన్ను 
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2 కొరిందీయులకు 8:24 => కాబటిట్ మీ పేర్మ యథారథ్మైనదనియు మీ విషయమైన మా 

అతిశయము వయ్రథ్ము కాదనియు వారికి సంఘములయెదుట కనుపరచుడి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:1 => పౌలు దెరేబ్కును లుసత్రకును వచెచ్ను. అకక్డ తిమోతి అను ఒక 

శిషుయ్డుండెను. అతడు విశవ్సించిన యొక యూదురాలి కుమారుడు, అతని తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డు. 

2 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసుయొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలును, మన 

సహోదరుడైన తిమోతియును, కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకును, అకయయందంతటనునన్ 

పరిశుదుధ్లకందరికిని 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. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  

1 తిమోతి 1:1 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్యు మన నిరీక్షణయైన కీర్సుత్యేసు యొకక్యు ఆజఞ్ 

పర్కారము కీర్సుత్యేసు యొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలు, 

2 తిమోతి 1:2 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును కలుగును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 6:21 => మీరును నా కేష్మ సమాచారమంతయు తెలిసికొనుటకు పిర్య 

సహోదరుడును పర్భువునందు నమమ్కమైన పరిచారకుడునైన తుకికు నా సంగతులనిన్యు మీకు 

తెలియజేయును. 

కొలొసస్యులకు 4:7 => పిర్య సహోదరుడును, పర్భువునందు నమమ్కమైన పరిచారకుడును, నా 

తోడి సేవకుడునైన తుకికు ననున్గూరిచ్న సంగతులనిన్యు మీకు తెలియజేయును. 

2 తిమోతి 4:12 => నీవు వచుచ్నపుప్డు నేను తోర్యలో కరుప్నొదద్ ఉంచి వచిచ్న అంగీని 

పుసత్కములను,  
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తీతుకు 3:12 => నికొపొలిలో శీతకాలము గడపవలెనని నేను నిరణ్యించుకొనాన్ను గనుక నేను 

అరెత్మానైనను తుకికునైనను నీయొదద్కు పంపినపుప్డు అకక్డికి నాయొదద్కు వచుచ్టకై పర్యతన్ము 

చేయుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:29 => ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన తోర్ఫిమును అతనితో కూడ 

పటట్ణములో అంతకుముందు వారు చూచి యునన్ందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని 

వచెచ్నని ఊహించిరి. 

2 తిమోతి 4:20 => ఎరసుత్ కొరింథులో నిలిచిపోయెను. తోర్ఫిము రోగియైనందున అతని మిలేతులో 

విడిచి వచిచ్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:16 => కావున మీరు చెడిపోయి భూమిమీదనునన్ యే జంతువు 

పర్తిమనైనను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

వచనము 8 

మేము కూడియునన్ మేడగదిలో అనేక దీపములుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:8 => అంతటవారు ముసియను దాటిపోయి తోర్యకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:11 => కాబటిట్ మేము తోర్యను విడిచి ఓడ ఎకిక్ తినన్గా 

సమొతార్కేకును, మరునాడు నెయపొలికిని, అకక్డ నుండి ఫిలిపీప్కిని వచిచ్తివిు. 

2 కొరిందీయులకు 2:12 => కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుటకు నేను తోర్యకు వచిచ్నపుప్డు, 

పర్భువునందు నాకు మంచి సమయము పార్పిత్ంచియుండగా సహోదరుడైన తీతు నాకు కనబడనందున 
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2 తిమోతి 4:13 => ముఖయ్ముగా చరమ్పు కాగితములను తీసికొని రముమ్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:16 => కావున మీరు చెడిపోయి భూమిమీదనునన్ యే జంతువు 

పర్తిమనైనను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

వచనము 9 

అపుప్డు ఐతుకు అను నొక యౌవనసుథ్డు కిటికీలో కూరుచ్ండి గాఢ నిదర్పోయి, పౌలు చాలసేవు 

పర్సంగించుచుండగా నిదార్భారమువలన జోగి, మూడవ అంతసుత్నుండి కిర్ందపడి చనిపోయినవాడై 

యెతత్బడెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:12 => మాసిదోనియ దేశములో ఆ పార్ంతమునకు అది 

ముఖయ్పటట్ణమును రోమీయుల పర్వాససాథ్నమునై యునన్ది. మేము కొనిన్దినములు ఆ పటట్ణములో 

ఉంటిమి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:3 => ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ 

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  
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నిరగ్మకాండము 12:14 => కాబటిట్ యీ దినము మీకు జాఞ్పకారథ్మైనదగును. మీరు యెహోవాకు 

పండుగగా దాని నాచరింపవలెను; తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా దాని నాచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:15 => ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. మొదటి దినమున మీ 

యిండల్లోనుండి పొంగినది పారవేయవలెను. మొదటి దినము మొదలుకొని యేడవ దినము వరకు 

పులిసిన దానిని తిను పర్తి మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 12:18 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము సాయంకాలము మొదలుకొని ఆ 

నెల యిరువది యొకటవ దినము సాయంకాలము వరకు మీరు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:19 => ఏడు దినములు మీ యిండల్లో పొంగినదేదియును ఉండకూడదు, 

పులిసినదానిని తినువాడు అనుయ్డేగాని దేశములో పుటిట్నవాడేగాని ఇశార్యేలీయుల సమాజములో 

నుండక కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 12:20 => మీరు పులిసినదేదియు తినక మీ నివాసములనిన్టిలోను పులియని 

వాటినే తినవలెనని చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 13:6 => ఏడు దినములు నీవు పులియని రొటెట్లను తినవలెను, ఏడవ దినమున 

యెహోవా పండుగ ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 13:7 => పులియని వాటినే యేడు దినములు తినవలెను. పులిసినదేదియు నీయొదద్ 

కనబడకూడదు. నీ పార్ంతములనిన్టిలోను పొంగినదేదియు నీయొదద్ కనబడకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:15 => పులియని రొటెట్ల పండుగ నాచరింపవలెను. నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ 

ఆబీబు నెలలో నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరి వచిచ్తివి గనుక ఆ నెలలో నియామక కాలమందు 

ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. నా సనిన్ధిని ఎవడును వటిట్చేతులతో కనబడకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 34:18 => మీరు పొంగనివాటి పండుగ ఆచరింపవలెను. నేను నీకాజాఞ్పించినటుల్ 

ఆబీబు నెలలో నియామక కాలమందు ఏడు దినములు పొంగనివాటినే తినవలెను. ఏలయనగా ఆబీబు 

నెలలో ఐగుపుత్లోనుండి మీరు బయలుదేరి వచిచ్తిరి. 

1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 
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1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

2 తిమోతి 4:13 => ముఖయ్ముగా చరమ్పు కాగితములను తీసికొని రముమ్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:4 => మేమకక్డనునన్ శిషుయ్లను కనుగొని యేడు దినములకక్డ 

ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలుపెటట్వదద్ని ఆతమ్ దావ్రా పౌలుతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:14 => అకక్డ సహోదరులను మేము చూచినపుప్డు వారు తమయొదద్ 

ఏడు దినములుండవలెనని మముమ్ను వేడుకొనిరి. ఆ మీదట రోమాకు వచిచ్తివిు. 

నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

వచనము 10 

అంతట పౌలు కిర్ందికివెళి ల్ అతనిమీద పడి కౌగిలించుకొని మీరు తొందరపడకుడి, అతని 

పార్ణమతనిలో నునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:1 => ఆదివారమున ఇంకను చీకటిగా ఉనన్పుప్డు మగద్లేనే మరియ పెందలకడ 

సమాధియొదద్కు వచిచ్, సమాధిమీద ఉండిన రాయి తీయబడియుండుట చూచెను.  

Page  of 2753 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

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. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

పర్కటన 1:10 => పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  

1 కొరిందీయులకు 11:17 => మీకు ఈ యాజఞ్ను ఇచుచ్చు మిముమ్ను మెచుచ్కొనను. మీరు 

కూడివచుచ్ట యెకుక్వ కీడుకేగాని యెకుక్వ మేలుకు కాదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:18 => మొదటి సంగతి యేమనగా, మీరు సంఘమందు కూడియునన్పుప్డు 

మీలో కక్షలు కలవని వినుచునాన్ను. కొంతమటుట్కు ఇది నిజమని నముమ్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

1 కొరిందీయులకు 11:20 => మీరందరు కూడి వచుచ్చుండగా మీరు పర్భువు రాతిర్ భోజనము 

చేయుట సాధయ్ము కాదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:21 => ఏలయనగా మీరు ఆ భోజనము చేయునపుప్డు ఒకనికంటె ఒకడు 

ముందుగా తనమటుట్కు తాను భోజనము చేయుచునాన్డు; ఇందువలన ఒకడు ఆకలిగొనును 

మరియొకడు మతుత్డవును. 

1 కొరిందీయులకు 11:33 => కాబటిట్ నా సహోదరులారా, భోజనము చేయుటకు మీరు కూడి 

వచుచ్నపుప్డు ఒకనికొరకు ఒకడు కనిపెటుట్కొని యుండుడి. 
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1 కొరిందీయులకు 11:34 => మీరు కూడివచుచ్ట శికాష్విధికి కారణము కాకుండునటుల్, ఎవడైనను 

ఆకలిగొనినయెడల తన యింటనే భోజనము చేయవలెను. నేను వచిచ్నపుప్డు మిగిలిన సంగతులను 

కర్మపరతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:11 => అతడు మరల పైకివచిచ్ రొటెట్ విరిచి పుచుచ్కొని, తెలల్వారువరకు 

విసాత్రముగా సంభాషించి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

లూకా 22:19 => పిమమ్ట ఆయన యొక రొటెట్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి, 

వారికిచిచ్ ఇది మీ కొరకు ఇయయ్బడుచునన్ నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుటకు దీనిని 

చేయుడని చెపెప్ను. 

లూకా 24:35 => తోర్వలో జరిగిన సంగతులును, ఆయన రొటెట్ విరుచుటవలన తమకేలాగు 

తెలియబడెనో అదియు తెలియజేసిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:16 => మనము దీవించు ఆశీరవ్చనపు పాతర్లోనిది తార్గుట కీర్సుత్ రకత్ములో 

పా లు పు చుచ్ కొ ను ట యే గ దా ? మ న ము వి రు చు రొ టెట్  తి ను ట కీర్ సుత్  శ రీ ర ము లో 

పాలుపుచుచ్కొనుటయేగదా? 

1 కొరిందీయులకు 11:20 => మీరందరు కూడి వచుచ్చుండగా మీరు పర్భువు రాతిర్ భోజనము 

చేయుట సాధయ్ము కాదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:21 => ఏలయనగా మీరు ఆ భోజనము చేయునపుప్డు ఒకనికంటె ఒకడు 

ముందుగా తనమటుట్కు తాను భోజనము చేయుచునాన్డు; ఇందువలన ఒకడు ఆకలిగొనును 

మరియొకడు మతుత్డవును. 
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1 కొరిందీయులకు 11:22 => ఇదేమి? అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకు మీకు ఇండుల్లేవా? దేవుని 

సంఘమును తిరసక్రించి పేదలను సిగుగ్పరచుదురా? మీతో ఏమి చెపుప్దును? దీనినిగూరిచ్ మిముమ్ను 

మెచుచ్దునా? మెచచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

1 కొరిందీయులకు 11:24 => దానిని విరిచి యిది మీకొరకైన నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:25 => ఆ పర్కారమే భోజనమైన పిమమ్ట ఆయన పాతర్ను ఎతిత్కొని యీ 

పాతర్ నా రకత్మువలననైన కొర్తత్ నిబంధన; మీరు దీనిలోనిది తార్గునపుప్డెలల్ ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:26 => మీరు ఈ రొటెట్ను తిని, యీ పాతర్లోనిది తార్గునపుప్డెలల్ పర్భువు 

వచుచ్వరకు ఆయన మరణమును పర్చురించుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 11:27 => కాబటిట్ యెవడు అయోగయ్ముగా పర్భువుయొకక్ రొటెట్ను తినునో, లేక 

ఆయన పాతర్లోనిది తార్గునో, వాడు పర్భువుయొకక్ శరీరమును గూరిచ్యు రకత్మును గూరిచ్యు 

అపరాధియగును. 

1 కొరిందీయులకు 11:28 => కాబటిట్ పర్తి మనుషుయ్డు తనున్తాను పరీకిష్ంచుకొనవలెను; ఆలాగు 

చేసి ఆ రొటెట్ను తిని, ఆ పాతర్లోనిది తార్గవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:29 => పర్భువు శరీరమని వివేచింపక తిని తార్గువాడు తనకు శికాష్విధి 

కలుగుటకే తిని తార్గుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 11:30 => ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులును రోగులునై యునాన్రు; 

చాలమంది నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 11:31 => అయితే మనలను మనమే విమరిశ్ంచుకొనినయెడల తీరుప్ 

పొందకపోదుము.  
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1 కొరిందీయులకు 11:32 => మనము తీరుప్ పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శికాష్విధి 

కలుగకుండునటుల్ పర్భువుచేత శికిష్ంపబడుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 11:33 => కాబటిట్ నా సహోదరులారా, భోజనము చేయుటకు మీరు కూడి 

వచుచ్నపుప్డు ఒకనికొరకు ఒకడు కనిపెటుట్కొని యుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 11:34 => మీరు కూడివచుచ్ట శికాష్విధికి కారణము కాకుండునటుల్, ఎవడైనను 

ఆకలిగొనినయెడల తన యింటనే భోజనము చేయవలెను. నేను వచిచ్నపుప్డు మిగిలిన సంగతులను 

కర్మపరతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:9 => అపుప్డు ఐతుకు అను నొక యౌవనసుథ్డు కిటికీలో కూరుచ్ండి 

గాఢ నిదర్పోయి, పౌలు చాలసేవు పర్సంగించుచుండగా నిదార్భారమువలన జోగి, మూడవ 

అంతసుత్నుండి కిర్ందపడి చనిపోయినవాడై యెతత్బడెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:11 => అతడు మరల పైకివచిచ్ రొటెట్ విరిచి పుచుచ్కొని, తెలల్వారువరకు 

విసాత్రముగా సంభాషించి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

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 

నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

నెహెమాయ్ 9:3 => మరియు వారు ఒక జాముసేపు తామునన్ చోటనే నిలువబడి, తమ దేవుడైన 

యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చదువుచు వచిచ్రి, ఒక జాముసేపు తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు 

దేవుడైన యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుచు వచిచ్రి. 
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1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును 

వాటిలోని సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా 

విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను. 

నిరగ్మకాండము 29:30 => అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని 

వేసికొనవలెను. 

కీరత్నలు 118:24 => ఇది యెహోవా ఏరాప్టు చేసిన దినము దీనియందు మనము ఉతస్హించి 

సంతోషించెదము. 

మతత్యి 26:26 => వారు భోజనము చేయుచుండగా యేసు ఒక రొటెట్ పటుట్కొని, దాని నాశీరవ్దించి, 

విరిచి తన శిషుయ్లకిచిచ్ మీరు తీసికొని తినుడి; ఇది నా శరీరమని చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:9 => ఆదివారము తెలల్వారినపుప్డు యేసు లేచి, తాను ఏడు దయయ్ములను వెళల్గొటిట్న 

మగద్లేనే మరియకు మొదట కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:13 => విశార్ంతిదినమున గవిని దాటి నదీతీరమున పార్రథ్న 

జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:4 => మేమకక్డనునన్ శిషుయ్లను కనుగొని యేడు దినములకక్డ 

ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలుపెటట్వదద్ని ఆతమ్ దావ్రా పౌలుతో చెపిప్రి. 
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1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

వచనము 11 

అతడు మరల పైకివచిచ్ రొటెట్ విరిచి పుచుచ్కొని, తెలల్వారువరకు విసాత్రముగా సంభాషించి 

బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

లూకా 22:12 => అతడు సామగిర్గల యొక గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

సిదధ్పరచుడని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:15 => అతడు సామగిర్తో సిదధ్పరచబడిన గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

మనకొరకు సిదధ్పరచుడని చెపిప్ తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:37 => ఆ దినములయందామె కాయిలాపడి చనిపోగా, వారు శవమును 

కడిగి మేడగదిలో పరుండ బెటిట్రి. 

2 కొరిందీయులకు 2:12 => కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుటకు నేను తోర్యకు వచిచ్నపుప్డు, 

పర్భువునందు నాకు మంచి సమయము పార్పిత్ంచియుండగా సహోదరుడైన తీతు నాకు కనబడనందున 

వచనము 12 

వారు బర్దికిన ఆ చినన్వానిని తీసికొని వచిచ్నపుప్డు వారికి విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను. 
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యోనా 1:5 => కాబటిట్ నావికులు భయపడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన 

చేయుటకై అందులోని సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు 

పోయి పండుకొని గాఢనిదర్ పోయియుండెను 

యోనా 1:6 => అపుప్డు ఓడనాయకుడు అతనియొదద్కు వచిచ్, ఓయీ నిదర్బోతా, నీకేమి వచిచ్నది? 

లేచి నీ దేవుని పార్రిథ్ంచుము, మనము చావకుండ ఆ దేవుడు మనయందు కనికరించునేమో అనెను. 

మతత్యి 26:40 => ఆయన మరల శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్, వారు నిదిర్ంచుట చూచి ఒక 

గడియయైనను నాతోకూడ మేలొక్ని యుండలేరా? 

మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

1 రాజులు 17:19 => అతడు నీ బిడడ్ను నాచేతికిమమ్ని చెపిప్, ఆమె కౌగిటిలోనుండి వానిని తీసికొని 

తానునన్ పై అంతసుత్ గదిలోనికి పోయి తన మంచముమీద వాని పరుండబెటిట్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

మారుక్ 9:26 => అపుప్డు అది కేకవేసి, వానినెంతో విలవిల లాడించి వదలిపోయెను. అంతట వాడు 

చచిచ్నవానివలె ఉండెను గనుక అనేకులు వాడు చనిపోయెననిరి. 

ఆదికాండము 15:12 => పొర్దుద్ గుర్ంకబోయినపుప్డు అబార్మునకు గాఢనిదర్ పటెట్ను. 

భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమమ్గా  

2 రాజులు 1:2 => అహజాయ్ షోమోర్నులోనునన్ తన మేడగది కిటికీలోనుండి కిర్ందపడి రోగియై మీరు 

ఎకోర్ను దేవతయగు బయలెజ్బూబు నొదద్కు పోయి ఈ వాయ్ధి పోగొటుట్కొని నేను సవ్సథ్పడుదునో లేదో 

విచారించుడని దూతలను పంపగా 
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మతత్యి 26:43 => తిరిగివచిచ్, వారు మరల నిదిర్ంచుట చూచెను; ఏలయనగా వారి కనున్లు 

భారముగా ఉండెను. 

యోహాను 11:44 => చనిపోయినవాడు, కాళుల్ చేతులు పేర్తవసత్రములతో కటట్బడినవాడై వెలుపలికి 

వచెచ్ను; అతని ముఖమునకు రుమాలు కటిట్యుండెను. అంతట యేసు మీరు అతని కటుల్ విపిప్ 

పోనియుయ్డని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7 => ఆదివారమున మేము రొటెట్ విరుచుటకు కూడినపుప్డు, పౌలు 

మరునాడు వెళల్నైయుండి, వారితో పర్సంగించుచు అరధ్రాతిర్వరకు విసత్రించి మాటలాడుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:11 => అతడు మరల పైకివచిచ్ రొటెట్ విరిచి పుచుచ్కొని, తెలల్వారువరకు 

విసాత్రముగా సంభాషించి బయలుదేరెను. 

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 

వచనము 13 

మేము ముందుగా ఓడ ఎకిక్ అసుస్లో పౌలును ఎకిక్ంచుకొనవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తివిు. తాను 

కాలినడకను వెళల్వలెనని అతడా పర్కారముగా మాకు నియమించియుండెను. 

1 రాజులు 17:21 => ఆ చినన్వానిమీద ముమామ్రు తాను పారచాచుకొని యెహోవా నా దేవా, నా 

మొఱఱ్ ఆలకించి యీ చినన్వానికి పార్ణము మరల రానిమమ్ని యెహోవాకు పార్రిథ్ంపగా 
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1 రాజులు 17:22 => యెహోవా ఏలీయా చేసిన పార్రథ్న ఆలకించి ఆ చినన్వానికి పార్ణము మరల 

రానిచిచ్నపుప్డు వాడు బర్దికెను. 

2 రాజులు 4:34 => మంచముమీద ఎకిక్ బిడడ్మీద తనున్ చాచుకొని తన నోరు వాని నోటిమీదను 

తన కండుల్ వాని కండల్మీదను తనచేతులు వాని చేతులమీదను ఉంచి, బిడడ్మీద పొడుగుగా 

పండుకొనగా ఆ బిడడ్ ఒంటికి వెటట్ పుటెట్ను. 

2 రాజులు 4:35 => తాను దిగి యింటిలో ఇవతలనుండి యవతలకు ఒకసారి తిరిగి నడచి, మరల 

మంచముమీద ఎకిక్ వానిమీద పొడుగుగా పండుకొనగా బిడడ్ యేడుమారులు తుమిమ్ కండుల్ తెరచెను. 

మతత్యి 9:24 => సథ్లమియుయ్డి; ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని చనిపోలేదని వారితో చెపప్గా 

వారాయనను అపహసించిరి. 

మారుక్ 5:39 => లోపలికిపోయి మీరేల గొలుల్చేసి యేడుచ్చునాన్రు? ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని 

చనిపోలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 7:13 => పర్భువు ఆమెను చూచి ఆమెయందు కనికరపడి--ఏడువవదద్ని ఆమెతో చెపిప్, 

దగగ్రకు వచిచ్ పాడెను ముటట్గా మోయుచునన్వారు నిలిచిరి. 

యోహాను 11:11 => ఆయన యీ మాటలు చెపిప్న తరువాత మన సేన్హితుడైన లాజరు 

నిదిర్ంచుచునాన్డు; అతని మేలుకొలుప వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

యోహాను 11:40 => అందుకు యేసు నీవు నమిమ్నయెడల దేవుని మహిమ చూతువని నేను నీతో 

చెపప్లేదా అని ఆమెతో అనెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:1 => ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు 

పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు 

బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:12 => వారు బర్దికిన ఆ చినన్వానిని తీసికొని వచిచ్నపుప్డు వారికి 

విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను. 

వచనము 14 
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అసుస్లో అతడు మాతో కలిసికొనినపుప్డు మేమతనిని ఎకిక్ంచుకొని మితులేనేకు వచిచ్తివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7 => ఆదివారమున మేము రొటెట్ విరుచుటకు కూడినపుప్డు, పౌలు 

మరునాడు వెళల్నైయుండి, వారితో పర్సంగించుచు అరధ్రాతిర్వరకు విసత్రించి మాటలాడుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7 => ఆదివారమున మేము రొటెట్ విరుచుటకు కూడినపుప్డు, పౌలు 

మరునాడు వెళల్నైయుండి, వారితో పర్సంగించుచు అరధ్రాతిర్వరకు విసత్రించి మాటలాడుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:9 => అపుప్డు ఐతుకు అను నొక యౌవనసుథ్డు కిటికీలో కూరుచ్ండి 

గాఢ నిదర్పోయి, పౌలు చాలసేవు పర్సంగించుచుండగా నిదార్భారమువలన జోగి, మూడవ 

అంతసుత్నుండి కిర్ందపడి చనిపోయినవాడై యెతత్బడెను 

నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:2 => ఆ పర్దేశములయందు సంచరించి, పెకుక్మాటలతో వారిని 

హెచచ్రించి గీర్సునకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:16 => మనము దీవించు ఆశీరవ్చనపు పాతర్లోనిది తార్గుట కీర్సుత్ రకత్ములో 

పా లు పు చుచ్ కొ ను ట యే గ దా ? మ న ము వి రు చు రొ టెట్  తి ను ట కీర్ సుత్  శ రీ ర ము లో 

పాలుపుచుచ్కొనుటయేగదా? 

వచనము 15 
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అచచ్టనుండి వెళి ల్ మరునాడు కీయొసునకు ఎదురుగా వచిచ్తివిు. మరునాడు సమొసునకు చేరి ఆ 

మరునాడు మిలేతుకు వచిచ్తివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:10 => అంతట పౌలు కిర్ందికివెళి ల్ అతనిమీద పడి కౌగిలించుకొని మీరు 

తొందరపడకుడి, అతని పార్ణమతనిలో నునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

యెషయా 40:1 => మీ దేవుడు సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా, 

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 6:22 => మీరు మా సమాచారము తెలిసికొనుటకును అతడు మీ హృదయములను 

ఓదారుచ్టకును అతనిని మీయొదద్కు పంపితిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ మాటలచేత ఒకనినొకడు ఆదరించుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:11 => కాబటిట్ మీరిపుప్డు చేయుచునన్టుట్గానే యొకనినొకడు ఆదరించి 

యొకనికొకడు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

1 రాజులు 17:22 => యెహోవా ఏలీయా చేసిన పార్రథ్న ఆలకించి ఆ చినన్వానికి పార్ణము మరల 

రానిచిచ్నపుప్డు వాడు బర్దికెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

వచనము 16 

సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని పౌలు తవ్రపడుచుండెను గనుక 

అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును దాటిపోవలెనని నిశచ్యించుకొని యుండెను. 

మారుక్ 1:35 => ఆయన పెందలకడనే లేచి యింకను చాలా చీకటి యుండగానే బయలుదేరి, 

అరణయ్పర్దేశమునకు వెళి ల్, అకక్డ పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

మారుక్ 6:31 => అపుప్డాయన మీరేకాంతముగా అరణయ్ పర్దేశమునకు వచిచ్, కొంచెముసేపు 

అలసట తీరుచ్కొనుడని చెపెప్ను; ఏలయనగా అనేకులు వచుచ్చు పోవుచు నుండినందున, భోజనము 

చేయుటకైనను వారికి అవకాశము లేకపోయెను 

మారుక్ 6:32 => కాగా వారు దోనె యెకిక్ అరణయ్ పర్దేశమునకు ఏకాంతముగా వెళి ల్రి. 

మారుక్ 6:33 => వారు వెళుల్చుండగా జనులు చూచి, అనేకులాయనను గురెత్రిగి, సకల 

పటట్ణములనుండి అకక్డికి కాలినడకను పరుగెతిత్ వారికంటె ముందుగా వచిచ్రి. 

మారుక్ 6:46 => ఆయన వారిని వీడుకొలిపి, పార్రథ్న చేయుటకు కొండకు వెళె ల్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:15 => ఇశాశ్ఖారీయులైన అధిపతులు దెబోరాతో కలిసి వచిచ్రి. 

ఇశాశ్ఖారీయులును బారాకును అతివేగమున లోయలోనికి చొరబడిరి రూబేనీయుల కాలువలయొదద్ 

జనులకు గొపప్ హృదయాలోచనలు కలిగెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:16 => సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని 

పౌలు తవ్రపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును 

దాటిపోవలెనని నిశచ్యించుకొని యుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

వచనము 17 

అతడు మిలేతునుండి ఎఫెసునకు వరత్మానము పంపి సంఘపు పెదద్లను పిలిపించెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 

వారు తనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డతడు వారితో ఇటల్నెను నేను ఆసియలో కాలుపెటిట్న దినమునుండి, 

ఎలల్కాలము మీ మధయ్ ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:17 => అతడు మిలేతునుండి ఎఫెసునకు వరత్మానము పంపి సంఘపు 

పెదద్లను పిలిపించెను. 

2 తిమోతి 4:20 => ఎరసుత్ కొరింథులో నిలిచిపోయెను. తోర్ఫిము రోగియైనందున అతని మిలేతులో 

విడిచి వచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 

వచనము 19 

యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ విడుచుచు పూరణ్మైన 

వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:13 => మేము ముందుగా ఓడ ఎకిక్ అసుస్లో పౌలును 

ఎకిక్ంచుకొనవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తివిు. తాను కాలినడకను వెళల్వలెనని అతడా పర్కారముగా మాకు 

నియమించియుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:21 => అతడు ఒపప్క దేవుని చితత్మైతే మీయొదద్కు తిరిగివతుత్నని చెపిప్, 

వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, ఓడ యెకిక్ ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:4 => మేమకక్డనునన్ శిషుయ్లను కనుగొని యేడు దినములకక్డ 

ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలుపెటట్వదద్ని ఆతమ్ దావ్రా పౌలుతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:13 => అతడు తలవాకిటి తలుపు తటుట్చుండగా, రొదే అను ఒక చినన్ది 

ఆలకించుటకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:17 => కొనిన్ సంవతస్రములైన తరువాత నేను నా సవ్జనులకు 

దానదర్వయ్మును కానుకలును అపప్గించుటకు వచిచ్తిని. 

రోమీయులకు 15:24 => నేను సెప్యిను దేశమునకు వెళుల్నపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచి, 

మొదట మీ సహవాసమువలన కొంతమటుట్కు సంతృపిత్పొంది, మీచేత అకక్డికి సాగనంపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

రోమీయులకు 15:27 => అవును వారిషట్పడి దానిని చేసిరి; వారు వీరికి ఋణసుథ్లు; ఎటల్నగా 

అనయ్జనులు వీరి ఆతమ్ సంబంధమైన విషయములలో పాలివారైయునాన్రు గనుక శరీర సంబంధమైన 

విషయములలో వీరికి సహాయముచేయ బదుధ్లై యునాన్రు 

రోమీయులకు 15:28 => ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికపప్గించి, నేను, మీ 

పటట్ణముమీదుగా సెప్యినునకు పర్యాణముచేతును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 34:22 => మరియు నీవు గోధుమల కోతలో పర్థమ ఫలముల పండుగను, అనగా 

వారముల పండుగను సంవతస్రాంతమందు పంటకూరుచ్ పండుగను ఆచరింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:8 => గనుక ఇపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచుటకు నాకు మనసుస్లేదు. 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:20 => వారింకను కొంతకాలముండుమని అతని వేడుకొనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:10 => మేమనేక దినములకక్డ ఉండగా, అగబు అను ఒక పర్వకత్ 

యూదయనుండి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 

2 తిమోతి 1:15 => ఆసియలోని వారందరు ననున్ విడిచిపోయిరను సంగతి నీవెరుగుదువు; వారిలో 

ఫుగెలుల్ హెరొమ్గెనే అనువారునాన్రు. 
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2 తిమోతి 4:12 => నీవు వచుచ్నపుప్డు నేను తోర్యలో కరుప్నొదద్ ఉంచి వచిచ్న అంగీని 

పుసత్కములను,  

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 

వచనము 20 

మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు 

తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:30 => ఆలాగున చేసి బరన్బా సౌలు అను వారిచేత పెదద్ల యొదద్కు 

దానిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:6 => అపుప్డు అపొసత్లులును పెదద్లును ఈ సంగతినిగూరిచ్ 

ఆలోచించుటకు కూడివచిచ్రి. బహు తరక్ము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:4 => వారు ఆ యా పటట్ణముల దావ్రా వెళుల్చు, యెరూషలేములోనునన్ 

అపొసత్లులును పెదద్లును నిరణ్యించిన విధులను గైకొనుటకు వాటిని వారికి అపప్గించిరి. 
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1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

తీతుకు 1:5 => నేను నీ కాజాఞ్పించిన పర్కారము నీవు లోపముగా ఉనన్వాటిని దిదిద్, పర్తి 

పటట్ణములోను పెదద్లను నియమించు నిమితత్మే నేను కేర్తులో నినున్ విడిచి వచిచ్తిని. 

యాకోబు 5:14 => మీలో ఎవడైనను రోగియై యునాన్డా? అతడు సంఘపు పెదద్లను 

పిలిపింపవలెను; వారు పర్భువు నామమున అతనికి నూనె రాచి అతని కొరకు పార్రథ్న చేయవలెను. 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

2 యోహాను 1:1 => పెదద్నైన నేను, ఏరప్రచబడినదైన అమమ్గారికిని ఆమె పిలల్లకును శుభమని 

చెపిప్ వార్యునది. 

3 యోహాను 1:1 => పెదద్నైన నేను సతయ్మునుబటిట్ పేర్మించు పిర్యుడైన గాయునకు శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

నిరగ్మకాండము 3:16 => నీవు వెళి ల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పోగు చేసి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా, అనగా అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడు, నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను నేను 

మిముమ్ను, ఐగుపుత్లో మీకు సంభవించిన దానిని, నిశచ్యముగా చూచితిని, 

యెహోషువ 23:2 => అపుప్డతడు ఇశార్యేలీయులనందరిని వారి పెదద్లను వారి ముఖుయ్లను వారి 

నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను నేను బహు సంవతస్రములు 

గడచిన ముసలివాడను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:15 => అచచ్టనుండి వెళి ల్ మరునాడు కీయొసునకు ఎదురుగా 

వచిచ్తివిు. మరునాడు సమొసునకు చేరి ఆ మరునాడు మిలేతుకు వచిచ్తివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:18 => మరునాడు పెదద్లందరు అకక్డికి వచిచ్యుండగా పౌలు మాతో 

కూడ యాకోబు నొదద్కు వచెచ్ను. 

2 తిమోతి 4:12 => నీవు వచుచ్నపుప్డు నేను తోర్యలో కరుప్నొదద్ ఉంచి వచిచ్న అంగీని 

పుసత్కములను,  
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2 తిమోతి 4:20 => ఎరసుత్ కొరింథులో నిలిచిపోయెను. తోర్ఫిము రోగియైనందున అతని మిలేతులో 

విడిచి వచిచ్తిని. 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీ ద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

వచనము 21 

దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని, 

యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:1 => అపొలోల్ కొరింథులో నునన్పుప్డు జరిగినదేమనగా, పౌలు 

పైపర్దేశములలో సంచరించి ఎఫెసునకు వచిచ్ కొందరు శిషుయ్లను చూచి మీరు విశవ్సించినపుప్డు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందితిరా? అని వారినడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

2 కొరిందీయులకు 6:3 => ఇదిగో ఇపుప్డే మికిక్లి అనుకూలమైన సమయము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ 

దినము. 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 
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2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

2 కొరిందీయులకు 6:11 => ఓ కొరింథీయులారా, అరమర లేకుండ మీతో మాటలాడుచునాన్ను, 

మా హృదయము విశాలపరచబడియునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:1 => సహోదరులారా, మీయొదద్ మా పర్వేశము వయ్రథ్ము కాలేదు గాని 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవితర్మైనది కాదు, 

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన 

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => మరియు మేము కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లులమై యునన్ందున 

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => అయితే సత్నయ్మిచుచ్ తలిల్ తన సొంతబిడడ్లను గారవించునటుల్గా, 

మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై యుంటిమి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => మీరు మాకు బహు పిర్యులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష 

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => ఏలాగు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనో మీకే తెలియును. మేము 

మీ మధయ్ను అకర్మముగా నడుచుకొనలేదు; 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మీరు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనని మముమ్ను మేము 

మాదిరిగా కనుపరచుకొనుటకే యీలాగు చేసితివిు గాని, మాకు అధికారము లేదని చేయలేదు. 

2 తిమోతి 3:10 => అయితే నీవు నా బోధను నా పర్వరత్నను నా ఉదేద్శమును నా విశావ్సమును నా 

దీరఘ్శాంతమును నా పేర్మను నా ఓరుప్ను, 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

మారుక్ 6:30 => అంతట అపొసత్లులు యేసునొదద్కు కూడివచిచ్ తాము చేసినవనిన్యు 

బోధించినవనిన్యు ఆయనకు తెలియజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

1 కొరిందీయులకు 2:3 => మరియు బలహీనతతోను భయముతోను ఎంతో వణకుతోను మీయొదద్ 

నుంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:28 => ఇవియును గాక సంఘములనిన్టినిగూరిచ్న చింతయు కలదు. ఈ 

భారము దినదినమును నాకు కలుగుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

వచనము 22 

ఇదిగో నేనిపుప్డు ఆతమ్యందు బంధింపబడినవాడనై యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ను, అకక్డ నాకు 

ఏమేమి సంభవించునో తెలియదుగాని, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

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, 

రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 
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ఎఫెసీయులకు 6:7 => మనుషుయ్లకు చేసినటుట్ కాక పర్భువునకు చేసినటే ట్ యిషట్పూరవ్కముగా 

సేవచేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

1 కొరిందీయులకు 15:9 => ఏలయనగా నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వవాడను దేవుని 

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

2 కొరిందీయులకు 3:5 => మావలన ఏదైన అయినటుల్గా ఆలోచించుటకు మాయంతట మేమే 

సమరుథ్లమని కాదు; మా సామరథ్య్ము దేవుని వలననే కలిగియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 
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2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:13 => మీరు నాకు అనాయ్యము చేయలేదు. మొదటిసారి శరీర దౌరబ్లయ్ము 

కలిగినను నేను సువారత్ మీకు పర్కటించితినని మీరెరుగుదురు. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

కీరత్నలు 119:136 => జనులు నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరింపకపోయినందుకు నా కనీన్రు ఏరులై 

పారుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 9:1 => నా జనులలో హతమైనవారినిగూరిచ్ నేను దివారాతర్ము కనీన్రు విడుచునటుల్ నా 

తల జలమయముగాను నా కనున్ కనీన్ళల్ ఊటగాను ఉండును గాక.  
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యిరిమ్యా 13:17 => అయినను మీరు ఆ మాట విననొలల్నియెడల మీ గరవ్మునుబటిట్ నేను చాటున 

ఏడుచ్దును; యెహోవామంద చెరపటట్బడినందున నా నేతర్ము బహుగా వలపోయుచు కనీన్రు 

విడుచుచు నుండును.  

లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

2 తిమోతి 1:4 => నీయందునన్ నిషక్పటమైన విశావ్సమును జాఞ్పకము చేసికొని, నా 

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజు ఞ్డనై 

యునాన్ను.  

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱిఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 4:7 => అయినను ఆ బలాధికయ్ము మా మూలమైనది కాక దేవునిదై యుండునటుల్ 

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:24 => యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు 

తింటిని; 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 
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2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 11:28 => ఇవియును గాక సంఘములనిన్టినిగూరిచ్న చింతయు కలదు. ఈ 

భారము దినదినమును నాకు కలుగుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:25 => గనుక అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళ అతనిని తీసికొనిపోయి గంపలో 

ఉంచి, గోడగుండ అతనిని కిర్ందికి దింపిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:51 => వీరు తమ పాదధూళిని వారితటుట్ దులిపివేసి ఈకొనియకు 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:5 => మరియు అనయ్జనులును యూదులును తమ అధికారులతో కలిసి 

వారిమీద పడి వారిని అవమానపరచి రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 
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ఆదికాండము 43:30 => అపుప్డు తన తముమ్నిమీద యోసేపునకు పేర్మ పొరుల్కొని వచెచ్ను గనుక 

అతడు తవ్రపడి యేడుచ్టకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళి ల్ అకక్డ ఏడెచ్ను. 

2 రాజులు 8:11 => హజాయేలు ముఖము చినన్బోవునంతవరకు ఆ దైవజనుడు అతని తేరి 

చూచుచు కనీన్ళుల్ రాలెచ్ను. 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

కీరత్నలు 131:1 => యెహోవా, నా హృదయము అహంకారము గలది కాదు నా కనున్లు మీదు 

చూచునవి కావు నాకు అందనివాటి యందైనను గొపప్వాటి యందైనను నేను అభాయ్సము 

చేసికొనుటలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:4 => అయితే మేము పార్రథ్నయందును వాకయ్పరిచరయ్ యందును ఎడతెగక 

యుందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 2:3 => మరియు బలహీనతతోను భయముతోను ఎంతో వణకుతోను మీయొదద్ 

నుంటిని. 

ఎఫెసీయులకు 4:2 => మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినటుల్గా దీరఘ్శాంతముతో కూడిన సంపూరణ్ 

వినయముతోను సాతివ్కముతోను నడుచుకొనవలెనని, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

వచనము 23 
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బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5 => నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని. 

కీరత్నలు 40:9 => నా పెదవులు మూసికొనక మహా సమాజములో నీతి సువారత్ను నేను 

పర్కటించియునాన్నని నేనంటిని యెహోవా, అది నీకు తెలిసేయునన్ది. 

కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 33:8 => దురామ్రుగ్డా, నీవు నిశచ్యముగా మరణము నొందుదువు అని దురామ్రుగ్నికి 

నేను సెలవియయ్గా, అతడు తన దురామ్రగ్తను విడిచి జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి నా మాట 

తెలియజేయనియెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని అతని 

పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్ విచారణ చేయుదును. 
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యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 12:7 => అయినను అందరి పర్యోజనము కొరకు పర్తివానికి ఆతమ్ పర్తయ్క్షత 

అనుగర్హింపబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 14:6 => సహోదరులారా, ఆలోచించుడి; భాషలతో మాటలాడుచు నేను 

మీయొదద్కు వచిచ్ సతయ్మును బయలుపరచవలెననియైనను జాఞ్నోపదేశము చేయవలెననియైనను 

పర్వచింపవలెననియైనను బోధింపవలెననియైనను మీతో మాటలాడకపోయినయెడల, నావలన మీకు 

పర్యోజనమేమి? 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

మారుక్ 4:34 => ఉపమానము లేక వారికి బోధింపలేదు గాని ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు తన శిషుయ్లకు 

అనిన్టిని విశదపరచెను. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:18 => మరియు మీరు చేయవలసిన సమసత్ కారయ్ములనుగూరిచ్ అపుప్డు 

మీకాజాఞ్పించితిని. 

యెహోషువ 11:15 => యెహోవా తన సేవకుడైన మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే యెహోషువకు 

ఆజాఞ్పించెను, యెహోషువ ఆలాగే చేసెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన వాటనిన్టిలో నొకటియు 

అతడు చేయక విడువలేదు. 

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. 

2 సమూయేలు 7:17 => తనకు కలిగిన దరశ్నమంతటినిబటిట్ యీ మాటలనిన్టి చొపుప్న నాతాను 

దావీదునకు వరత్మానము తెలియజెపెప్ను. 

యోబు 6:10 => అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ 

పొందుదును మరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 

యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 
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యోబు 27:11 => దేవుని హసత్మునుగూరిచ్ నేను మీకు ఉపదేశించెదను సరవ్శకుత్డు చేయు 

కిర్యలను నేను దాచిపెటట్ను. 

యిరిమ్యా 1:17 => కాబటిట్ నీవు నడుముకటుట్కొని నిలువబడి నేను నీకాజాఞ్పించునదంతయు వారికి 

పర్కటన చేయుము; భయపడకుము లేదా నేను వారి యెదుట నీకు భయము పుటిట్ంతును. 

యిరిమ్యా 17:16 => నేను నినున్ అనుసరించు కాపరినైయుండుట మానలేదు, ఘోరమైన దినమును 

చూడవలెనని నేను కోరలేదు, నీకే తెలిసియునన్ది. నా నోటనుండి వచిచ్న మాట నీ సనిన్ధిలోనునన్ది.  

యిరిమ్యా 26:2 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా, నీవు యెహోవా మందిరావరణములో నిలిచి, 

నేను నీ కాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిని యెహోవా మందిరములో ఆరాధించుటకై వచుచ్ యూదా 

పటట్ణసుథ్లందరికి పర్కటింపుము; వాటిలో ఒక మాటైనను చెపప్క విడవకూడదు. 

యిరిమ్యా 42:4 => కాగా పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వారికుతత్రమిచిచ్నదేమనగా మీరు చేసిన మనవి 

నేనంగీకరించుచునాన్ను, మీ మాటలనుబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవాను నేను పార్రిథ్ంచుదును, 

ఏమియు మీకు మరుగుచేయక యెహోవా మిముమ్నుగూరిచ్ సెలవిచుచ్నదంతయు మీకు 

తెలియజేతును.  

యిరిమ్యా 42:21 => నేడు నేను మీకు దాని తెలియజెపుప్చునాన్ను గాని మీ దేవుడైన యెహోవా 

మీయొదద్కు నాచేత పంపిన వరత్మానమును మీరు ఆలకింపకపోతిరి. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

రోమీయులకు 12:7 => పర్వచనవరమైతే విశావ్స పరిమాణము చొపుప్న పర్వచింతము; 

పరిచరయ్యైతే పరిచరయ్లోను, 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:17 => కావున ఇటిట్ సంగతులకు చాలినవాడెవడు? మేము దేవుని వాకయ్మును 

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 

వచనము 24 

అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా పరుగును, నేను పర్భువైన 

యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును నాకెంత మాతర్మును 

పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

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 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:25 => అంతట వారు సాక్షయ్మిచుచ్చు పర్భువు వాకయ్ము బోధించి 

యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళుల్చు, సమరయుల అనేక గార్మములలో సువారత్ పర్కటించుచు వచిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

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 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 5:13 => ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగిన ధైరయ్మేదనగా, ఆయన చితాత్నుసారముగా 

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

1 కొరిందీయులకు 1:22 => యూదులు సూచక కిర్యలు చేయుమని అడుగుచునాన్రు, గీర్సు 

దేశసుథ్లు జాఞ్నము వెదకుచునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 
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మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

మారుక్ 1:15 => కాలము సంపూరణ్మైయునన్ది, దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్ది ? 

మారుమనసుస్ పొంది సువారత్ నముమ్డని చెపుప్చు దేవుని సువారత్ పర్కటించుచు, గలిలయకు వచెచ్ను. 

మారుక్ 6:12 => కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

లూకా 13:5 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 
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2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:39 => మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రమువలన ఏ విషయములలో 

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

యోహాను 3:15 => ఆలాగే విశవ్సించు పర్తివాడును నశింపక ఆయన దావ్రా నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ మనుషయ్కుమారుడు ఎతత్బడవలెను. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

యోహాను 3:17 => లోకము తన కుమారుని దావ్రా రక్షణ పొందుటకేగాని లోకమునకు తీరుప్ 

తీరుచ్టకు దేవుడాయనను లోకములోనికి పంపలేదు. 
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యోహాను 3:18 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువానికి తీరుప్ తీరచ్బడదు; విశవ్సింపనివాడు 

దేవుని అదివ్తీయకుమారుని నామమందు విశావ్సముంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకు మునుపే తీరుప్ 

తీరచ్బడెను. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 20:31 => యేసు దేవుని కుమారుడైన కీర్సుత్ అని మీరు నముమ్నటుల్ను, నమిమ్ ఆయన 

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

రోమీయులకు 3:23 => ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అనుగర్హించు 

మహిమను పొందలేకపోవుచునాన్రు.  

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

రోమీయులకు 4:24 => మన పర్భువైన యేసును మృతులలోనుండి లేపినవానియందు 

విశావ్సముంచిన మనకును ఎంచబడునని మన నిమితత్ముకూడ వార్యబడెను. 

Page  of 2792 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

రోమీయులకు 10:9 => అదేమనగా యేసు పర్భువని నీ నోటితో ఒపుప్కొని, దేవుడు 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయమందు విశవ్సించినయెడల, నీవు రకిష్ంపబడుదువు. 

గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 

గలతీయులకు 2:20 => నేను కీర్సుత్తో కూడ సిలువ వేయబడియునాన్ను; ఇకను జీవించువాడను 

నేను కాను, కీర్సేత్ నాయందు జీవించుచునాన్డు. నేనిపుప్డు శరీరమందు జీవించుచునన్ జీవితము ననున్ 

పేర్మించి, నా కొరకు తనున్తాను అపప్గించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశావ్సమువలన 

జీవించుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 3:22 => యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలముగా కలిగిన వాగాద్నము 

విశవ్సించువారికి అనుగర్హింపబడునటుల్, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను. 

1 యోహాను 5:1 => యేసే కీర్సత్యి యునాన్డని నముమ్ పర్తివాడును దేవుని మూలముగా 

పుటిట్యునాన్డు. పుటిట్ంచినవానిని పేర్మించు పర్తివాడును ఆయన మూలముగా పుటిట్నవానిని 

పేర్మించును. 

1 యోహాను 5:5 => యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్వాడు తపప్ లోకమును జయించువాడు మరి 

ఎవడు? 

1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 5:13 => ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగిన ధైరయ్మేదనగా, ఆయన చితాత్నుసారముగా 

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 
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లేవీయకాండము 11:9 => జలచరములనిన్టిలో వీటిని తినవచుచ్ను; సముదర్ములోనేమి, 

నదులలోనేమి, యే నీళల్లోనేమి, వేటికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండునో వాటిని తినవచుచ్ను. 

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 13:15 => ఆ దినములలో యూదులలో కొందరు విశార్ంతిదినమున దార్క్షతొటల్ను 

తొర్కుక్టయు, గింజలు తొటల్లో పోయుటయు, గాడిదలమీద బరువులు మోపుటయు, దార్కాష్రసమును 

దార్క్షపండల్ను అంజూరపు పండల్ను నానావిధములైన బరువులను విశార్ంతిదినమున 

యెరూషలేములోనికి తీసికొనివచుచ్టయు చూచి, యీ ఆహారవసుత్వులను ఆ దినమున అమిమ్నవారిని 

గదిద్ంచితిని. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

కీరత్నలు 81:8 => నా పర్జలారా, ఆలంకిపుడి నేను మీకు సంగతి తెలియజేతును అయోయ్ 

ఇశార్యేలూ, నీవు మా మాట వినినయెడల ఎంత మేలు! 

సామెతలు 14:25 => నిజము పలుకు సాకిష్ మనుషుయ్లను రకిష్ంచును అబదధ్ములాడువాడు వటిట్ 

మోసగాడు. 

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

ఆమోసు 3 : 1 3 = > పర్భువును దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా--నా మాట ఆలకించి యాకోబు ఇంటివారికి దానిని రూఢిగా తెలియజేయుడి. 
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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 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

మారుక్ 2:17 => యేసు ఆ మాట విని రోగులకే గాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు; నేను 

పాపులనే పిలువ వచిచ్తినిగాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 5:32 => మారుమనసుస్ పొందుటకై నేను పాపులను పిలువవచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను 

పిలువరాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 23:42 => ఆయనను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజయ్ములోనికి వచుచ్నపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుమనెను. 

యోహాను 12:20 => ఆ పండుగలో ఆరాధింప వచిచ్నవారిలో కొందరు గీర్సుదేశసుథ్లు ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఫేలికుస్ యూదురాలైన దుర్సిలల్ అను 

తన భారయ్తోకూడ వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీర్సుత్యేసునందలి విశావ్సమునుగూరిచ్ అతడు 

బోధింపగా వినెను. 
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రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 

1 కొరిందీయులకు 2:1 => సహోదరులారా, నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వాకాచ్తురయ్ముతో గాని 

జాఞ్నాతిశయముతో గాని దేవుని మరమ్మును మీకు పర్కటించుచు వచిచ్నవాడను కాను. 

1 కొరిందీయులకు 15:15 => దేవుడు కీర్సుత్ను లేపెనని, ఆయననుగూరిచ్ మేము సాక్షయ్ము 

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 7:9 => మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి 

మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను 

మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 

గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదుధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

హెబీర్యులకు 6:9 => అయితే పిర్యులారా, మేమీలాగు చెపుప్చునన్ను, మీరింతకంటె మంచిదియు 

రక్షణకరమైనదియునైన సిథ్తిలోనే యునాన్రని రూఢిగా నముమ్చునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 11:1 => విశావ్సమనునది నిరీకిష్ంపబడువాటియొకక్ నిజ సవ్రూపమును, 

అదృశయ్మైనవి యునన్వనుటకు రుజువునైయునన్ది. 

యాకోబు 2:1 => నా సహోదరులారా, మహిమాసవ్రూపియగు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

విశావ్స విషయములో మోమాటము గలవారై యుండకుడి. 
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1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

వచనము 25 

ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును 

ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:12 => ఈ మాట వినినపుప్డు మేమును అకక్డివారును 

యెరూషలేమునకు వెళల్వదద్ని అతని బతిమాలుకొంటిమి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:14 => అతడు ఒపుప్కొననందున మేము పర్భువు చితత్ము జరుగునుగాక 

అని ఊరకుంటిమి. 

లూకా 9:51 => ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడు దినములు పరిపూరణ్మగుచునన్పుప్డు 

లూకా 12:50 => అయితే నేను పొందవలసిన బాపిత్సమ్మునన్ది, అది నెరవేరువరకు నేనెంతో 

ఇబబ్ందిపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 
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లూకా 18:31 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి ఇదిగో యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ పర్వకత్లచేత వార్యబడిన మాటలనిన్యు నెరవేరచ్బడును. 

లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

లూకా 18:33 => ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల 

లేచునని చెపెప్ను. 

యోహాను 13:1 => తాను ఈ లోకమునుండి తండిర్యొదద్కు వెళల్వలసిన గడియ వచెచ్నని యేసు 

పసాక్పండుగకు ముందే యెరిగినవాడై, లోకములోనునన్ తనవారిని పేర్మించి, వారిని అంతమువరకు 

పేర్మించెను. 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళి ల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

యాకోబు 4:14 => రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవమేపాటిది? మీరు కొంతసేపు 

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

2 పేతురు 1:14 => నేను ఈ గుడారములో ఉనన్ంతకాలము ఈ సంగతులను జాఞ్పకము చేసి 

మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని యెంచుకొనుచునాన్ను. 

మారుక్ 10:33 => ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసు త్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను 

అనయ్జనుల కపప్గించెదరు. 

యోహాను 11:7 => అటుపిమమ్ట ఆయన మనము యూదయకు తిరిగివెళుల్దమని తన శిషుయ్లతో 

చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:29 => అపుప్డు ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో నీవు ఆ రథము దగగ్రకుపోయి దానిని 

కలిసికొనుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:4 => మేమకక్డనునన్ శిషుయ్లను కనుగొని యేడు దినములకక్డ 

ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలుపెటట్వదద్ని ఆతమ్ దావ్రా పౌలుతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:12 => ఈ మాట వినినపుప్డు మేమును అకక్డివారును 

యెరూషలేమునకు వెళల్వదద్ని అతని బతిమాలుకొంటిమి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 

వచనము 26 

కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము 

పెటుట్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:4 => మేమకక్డనునన్ శిషుయ్లను కనుగొని యేడు దినములకక్డ 

ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలుపెటట్వదద్ని ఆతమ్ దావ్రా పౌలుతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 
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యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

నిరగ్మకాండము 17:5 => అందుకు యెహోవా నీవు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో కొందరిని తీసికొని 

పర్జలకు ముందుగా పొముమ్; నీవు నదిని కొటిట్న నీ కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని పొముమ్  

కీరత్నలు 119:51 => గరివ్షుఠ్లు ననున్ మిగుల అపహసించిరి అయినను నీ ధరమ్శాసత్రమునుండి నేను 

తొలగకయునాన్ను.  

కీరత్నలు 119:157 => ననున్ తరుమువారును నా విరోధులును అనేకులు అయినను నీ 

నాయ్యశాసనములనుండి నేను తొలగకయునాన్ను. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

యెహెజేక్లు 3:25 => వారు బహుగా తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక నీవు మౌనివై వారిని గదిద్ంపక 

యుండునటుల్ 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

మతత్యి 16:25 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్ము 

తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 
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లూకా 9:24 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పొగొటుట్కొనును, నా నిమితత్మై తన 

పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దానిని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 22:33 => అయితే అతడు పర్భువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళుల్టకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్నని ఆయనతో అనగా 

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 

యోహాను 16:13 => అయితే ఆయన, అనగా సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు మిముమ్ను 

సరవ్సతయ్ములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని 

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:29 => అపుప్డు ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో నీవు ఆ రథము దగగ్రకుపోయి దానిని 

కలిసికొనుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:4 => కాబటిట్ వీరు పరిశుదాధ్తమ్చేత పంపబడినవారై సెలూకయకు వచిచ్ 

అకక్డనుండి ఓడయెకిక్ కుపర్కు వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 
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2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

ఫిలిపీప్యులకు 1:7 => నా బంధకములయందును, నేను సువారత్పక్షమున వాదించుటయందును, 

దానిని సిథ్రపరచుటయందును, మీరందరు ఈ కృపలో నాతో కూడ పాలివారై యునాన్రు గనుక నేను 

మిముమ్ను నా హృదయములో ఉంచుకొని యునాన్ను. ఇందుచేత మిముమ్నందరినిగూరిచ్ యీలాగు 

భావించుట నాకు ధరమ్మే. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:13 => ఏలాగనగా నా బంధకములు కీర్సుత్ నిమితత్మే కలిగినవని పేర్తోరయ్మను 

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => మీరు మాకు బహు పిర్యులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష 

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 
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2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

వచనము 27 

దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు దాచుకొనలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 
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2 కొరిందీయులకు 4:1 => కాబటిట్ ఈ పరిచరయ్ పొందినందున కరుణింపబడినవారమై 

అధైరయ్పడము. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

2 కొరిందీయులకు 4:18 => ఏలయనగా దృశయ్మైనవి అనితయ్ములు; అదృశయ్మైనవి నితయ్ములు. 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

Page  of 2804 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:13 => కాబటిట్ మీ నిమితత్మై నాకు వచిచ్న శర్మలను చూచి మీరు అధైరయ్పడవదద్ని 

వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 
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2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:22 => అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకునన్ పనికి 

ఫలసాధనమైనయెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

యోహాను 17:4 => చేయుటకు నీవు నాకిచిచ్న పని నేను సంపూరణ్ముగా నెరవేరిచ్ భూమిమీద నినున్ 

మహిమపరచితిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:24 => పందెపురంగమందు పరుగెతుత్వారందరు పరుగెతుత్దురుగాని యొకక్డే 

బహుమానము పొందునని మీకు తెలియదా? అటువలె మీరు బహుమానము పొందునటుల్గా 

పరుగెతుత్డి. 

1 కొరిందీయులకు 9:25 => మరియు పందెమందు పోరాడు పర్తివాడు అనిన్ విషయములయందు 

మితముగా ఉండును. వారు క్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును, మనమైతే అక్షయమగు 

కిరీటమును పొందుటకును మితముగా ఉనాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 9:26 => కాబటిట్ నేను గురి చూడనివానివలె పరుగెతుత్వాడను కాను, 
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1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:15 => కాబటిట్ మనలో సంపూరు ణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే 

కలిగియుందము. అపుప్డు దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు 

దేవుడు మీకు బయలుపరచును. 

2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:17 => అతడు మనలో ఒకడుగా ఎంచబడినవాడై యీ పరిచరయ్లో 

పాలుపొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

2 కొరిందీయులకు 4:1 => కాబటిట్ ఈ పరిచరయ్ పొందినందున కరుణింపబడినవారమై 

అధైరయ్పడము. 

గలతీయులకు 1:1 => మనుషుయ్ల మూలముగానైనను ఏ మనుషుయ్నివలననైనను కాక, 

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

తీతుకు 1:3 => నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. ఆ నితయ్జీవమును 

అబదధ్మాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగాద్నము చేసెను గాని, యిపుప్డు మన రక్షకుడైన దేవుని 

ఆజఞ్ పర్కారము నాకు అపప్గింపబడిన సువారత్ పర్కటనవలన తన వాకయ్మును యుకత్కాలములయందు 

బయలుపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 

Page  of 2809 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

హెబీర్యులకు 2:4 => దేవుడు తన చితాత్నుసారముగా సూచక కిర్యలచేతను, మహతాక్రయ్ 

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

రోమీయులకు 4:4 => పనిచేయువానికి జీతము ఋణమే గాని దానమని యెంచబడదు. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 
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రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:4 => అయినను దేవుడు కరుణాసంపనున్డై యుండి, మనము మన 

అపరాధములచేత చచిచ్నవారమై యుండినపుప్డు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా పేర్మచేత 

మనలను కీర్సుత్తో కూడా బర్దికించెను 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:6 => కీర్సుత్యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము దావ్రా అతయ్ధికమైన 

తన కృపామహదైశవ్రయ్మును రాబోవు యుగములలో కనుపరచు నిమితత్ము, 

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

ఎఫెసీయులకు 2:9 => అది కిర్యలవలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలులేదు. 

ఎఫెసీయులకు 2:10 => మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా 

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

తీతుకు 3:4 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్ దయయు, మానవులయెడల ఆయనకునన్ పేర్మయు 

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 
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తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

తీతుకు 3:7 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ దానికి వారసులమగుటకై ఆ పరిశుదాధ్తమ్ను 

మన రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా ఆయన మనమీద సమృదిధ్గా కుమమ్రించెను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 17:5 => అందుకు యెహోవా నీవు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో కొందరిని తీసికొని 

పర్జలకు ముందుగా పొముమ్; నీవు నదిని కొటిట్న నీ కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని పొముమ్  

నాయ్యాధిపతులు 5:18 => జెబూలూనీయులు మరణభయము లేక పార్ణము తృణీకరించుకొనిన 

జనము నఫాత్లీయులు భూమి మెటట్లమీద పార్ణము తృణీకరించిరి.  

నాయ్యాధిపతులు 11:36 => ఆమె నా తండీర్, యెహోవాకు మాట యిచిచ్యుంటివా? నీ నోటినుండి 

బయలుదేరిన మాటచొపుప్న నాకు చేయుము; యెహోవా నీ శతుర్వులైన అమోమ్నీయులమీద 

పగతీరుచ్కొని యునాన్డని అతనితో ననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:30 => నేనును ఫిలిషీత్యులును చనిపోదుము గాక అని చెపిప్ బలముతో 

వంగినపుప్డు గుడి ఆ సరాద్రుల మీదను దానిలోనునన్ జనులందరి మీదను పడెను. మరణకాలమున 

అతడు చంపినవారి శవముల లెకక్ జీవితకాలమందు అతడు చంపినవారి లెకక్కంటె ఎకుక్వాయెను. 

రూతు 1:17 => నీవు మృతిబొందు చోటను నేను మృతిబొందెదను, అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదను. 

మరణము తపప్ మరి ఏదైనను నినున్ ననున్ పర్తేయ్కించినయెడల యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన 

చేయునుగాక అనెను. 

1 సమూయేలు 19:5 => అతడు పార్ణమునకు తెగించి ఆ ఫిలిషీత్యుని చంపగా యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల కందరికి గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను; అది నీవే చూచి సంతోషించితివి గదా; 
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నిషాక్రణముగా దావీదును చంపి నిరపరాధియొకక్ పార్ణము తీసి నీవెందుకు పాపము చేయుదువని 

మనవి చేయగా 

2 సమూయేలు 19:30 => అందుకు మెఫీబోషెతు నా యేలినవాడవగు నీవు నీ నగరికి తిరిగి 

కేష్మముగా వచిచ్యునాన్వు గనుక అతడు అంతయు తీసికొన వచుచ్ననెను. 

2 సమూయేలు 23:16 => ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని ఓడించి, దారి 

చేసికొని పోయి బేతెల్హేము గవిని దగగ్రనునన్ బావినీళుల్ చేది దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అయితే 

అతడు ఆ నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక యెహోవా సనిన్ధిని పారబోసి యెహోవా, నేను ఇవి తార్గను; 

2 రాజులు 1:14 => చితత్గించుము; ఆకాశమునుండి అగిన్ దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను 

ఇదద్రిని వాని వాని యేబదిమందితో కూడ దహించెను; అయితే నా పార్ణము నీ దృషిట్కి పిర్యమైనదిగా 

ఉండనిమమ్ని మనవిచేయగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:18 => ఆ ముగుగ్రును ఫిలిషీత్యుల దండులోనికి చొరబడిపోయి 

బేతెల్హేము ఊరి గవినియొదిద్ బావినీళుల్ చేదుకొని దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. అయితే దావీదు ఆ 

నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక యెహోవాకు అరిప్తముగా వాటిని పారబోసి 

నెహెమాయ్ 6:11 => నేను నావంటి వాడు పారిపోవచుచ్నా? ఇంతవాడనైన నేను నా పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకైనను గరాభ్లయమున పర్వేశింపవచుచ్నా? నేను అందులో పర్వేశింపనంటిని. 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

కీరత్నలు 119:51 => గరివ్షుఠ్లు ననున్ మిగుల అపహసించిరి అయినను నీ ధరమ్శాసత్రమునుండి నేను 

తొలగకయునాన్ను.  

Page  of 2813 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

కీరత్నలు 119:157 => ననున్ తరుమువారును నా విరోధులును అనేకులు అయినను నీ 

నాయ్యశాసనములనుండి నేను తొలగకయునాన్ను. 

కీరత్నలు 137:6 => నేను నినున్ జాఞ్పకము చేసికొననియెడల, నా ముఖయ్ సంతోషముకంటె నేను 

యెరూషలేమును హెచుచ్గా ఎంచనియెడల నా నాలుక నా అంగిటికి అంటుకొనును గాక.  

పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  

యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

మతత్యి 13:46 => అతడు అమూలయ్మైన యొక ముతయ్మును కనుగొని, పోయి తనకు 

కలిగినదంతయు అమిమ్ దాని కొనును. 

మతత్యి 16:25 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్ము 

తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 
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మతత్యి 25:20 => అపుప్డు అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు మరి అయిదు తలాంతులు తెచిచ్ 

అయాయ్, నీవు నాకు అయిదు తలాంతులపప్గించితివే; అవియుగాక మరి యయిదు తలాంతులు 

సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

లూకా 6:8 => అయితే ఆయన వారి ఆలోచనలెరిగి, ఊచచెయియ్ గలవానితో నీవు లేచి మధయ్ను 

నిలువుమని చెపప్గా, వాడు లేచి నిలిచెను. 

లూకా 9:24 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పొగొటుట్కొనును, నా నిమితత్మై తన 

పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దానిని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 12:4 => నా సేన్హితులైన మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 

మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి. 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

లూకా 22:33 => అయితే అతడు పర్భువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళుల్టకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్నని ఆయనతో అనగా 

యోహాను 11:8 => ఆయన శిషుయ్లు బోధకుడా, యిపుప్డే యూదులు నినున్ రాళల్తో కొటట్ 

చూచుచుండిరే; అకక్డికి తిరిగివెళుల్దువా అని ఆయన నడిగిరి.  

యోహాను 12:25 => తన పార్ణమును పేర్మించువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, ఈ లోకములో తన 

పార్ణమును దేవ్షించువాడు నితయ్జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 13:37 => అందుకు పేతురు పర్భువా, నేనెందుకు ఇపుప్డు నీ వెంట రాలేను? నీకొరకు 

నా పార్ణము పెటుట్దునని ఆయనతో చెపప్గా 
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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 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:25 => యోహాను తన పనిని నెరవేరుచ్చుండగా నేనెవడనని మీరు 

తలంచుచునాన్రు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచుచ్చునాన్డు, ఆయన కాళల్ 

చెపుప్లు విపుప్టకైనను నేను పాతుర్డను కానని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

రోమీయులకు 8:18 => మనయెడల పర్తయ్క్షముకాబోవు మహిమయెదుట ఇపప్టికాలపు శర్మలు 

ఎనన్తగినవి కావని యెంచుచునాన్ను. 
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రోమీయులకు 14:8 => మనము బర్దికినను పర్భువు కోసమే బర్దుకుచునాన్ము; చనిపోయినను 

పర్భువు కోసమే చనిపోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనము బర్దికినను చనిపోయినను పర్భువు వారమై 

యునాన్ము. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 

1 కొరిందీయులకు 9:15 => నేనైతే వీటిలో దేనినైనను వినియోగించుకొనలేదు; మీరు నాయెడల 

యీలాగున జరుపవలెనని ఈ సంగతులు వార్యను లేదు. ఎవడైనను నా అతిశయమును నిరరథ్కము 

చేయుటకంటె నాకు మరణమే మేలు. 

2 కొ రిం దీ యు ల కు 4 : 1 2 = > కా వు న మా లో మ ర ణ ము ను మీ లో జీ వ ము ను 

కారయ్సాధకమగుచునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 10:14 => మేము కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుచు, మీవరకును వచిచ్యుంటిమి 

గనుక మీయొదద్కు రానివారమైనటుట్ మేము మా మేర దాటి వెళుల్చునన్వారము కాము. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:13 => ఏలాగనగా నా బంధకములు కీర్సుత్ నిమితత్మే కలిగినవని పేర్తోరయ్మను 

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:30 => గనుక పూరాణ్నందముతో పర్భువునందు అతనిని చేరుచ్కొని అటిట్వారిని 

ఘనపరచుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => మీరు మాకు బహు పిర్యులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష 

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => అటిట్ శర్మలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన 

వారమని మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  
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హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 

2 పేతురు 1:10 => అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏరాప్టును నిశచ్యము 

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

వచనము 28 

దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను 

దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు 

మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:38 => పౌలు మెడమీద పడి అతనిని ముదుద్పెటుట్కొని, వారు ఓడవరకు 

అతనిని సాగనంపిరి. 

రోమీయులకు 15:23 => ఇపుప్డైతే ఈ పర్దేశములలో నేనిక సంచరింపవలసిన భాగము లేదు 

గనుక, అనేక సంవతస్రములనుండి మీయొదద్కు రావలెనని మికిక్లి అపేక్ష కలిగి,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 
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మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 10:7 => వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:60 => అందుకాయన మృతులు తమ మృతులను పాతిపెటుట్కొననిముమ్; నీవు వెళి ల్ దేవుని 

రాజయ్మును పర్కటించుమని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 

గలతీయులకు 1:22 => కీర్సుత్నందునన్ యూదయ సంఘములవారికి నా ముఖపరిచయము 

లేకుండెను గాని 

కొలొసస్యులకు 2:1 => మీ కొరకును, లవొదికయ వారికొరకును, శరీరరీతిగా నా ముఖము 

చూడని వారందరికొరకును 

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 20:28 => మోషే అహరోను వసత్రములు తీసి అతని కుమారుడైన ఎలియాజరునకు 

తొడిగించెను. అహరోను కొండ శిఖరమున చనిపోయెను. తరువాత మోషేయు ఎలియాజరును ఆ 

కొండదిగి వచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:2 => ఇకమీదట నేను వచుచ్చుపోవుచు నుండలేను, యెహోవా ఈ 

యొరాద్ను దాటకూడదని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 2:9 => వారు దాటిపోయిన తరువాత ఏలీయా ఎలీషాను చూచి నేను నీయొదద్నుండి 

తీయబడకమునుపు నీకొరకు నేనేమి చేయకోరుదువో దాని నడుగుమని చెపప్గా ఎలీషా నీకు కలిగిన 

ఆతమ్లో రెండుపాళుల్ నా మీదికి వచుచ్నటుల్ దయచేయుమనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:6 => తరువాత అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనును పిలిపించి 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు ఒక మందిరమును కటట్వలసినదని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

మారుక్ 1:14 => యోహాను చెరపటట్బడిన తరువాత యేసు 

లూకా 11:20 => అయితే నేను దేవుని వేర్లితో దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళి ల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:25 => మరియు ఇటిట్ నమమ్కము కలిగి, నేను మరల మీతో కలిసియుండుటచేత 

ననున్గూరిచ్ కీర్సుత్యేసునందు మీకునన్ అతిశయము అధికమగునటుల్. 
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2 తిమోతి 4:12 => నీవు వచుచ్నపుప్డు నేను తోర్యలో కరుప్నొదద్ ఉంచి వచిచ్న అంగీని 

పుసత్కములను,  

2 పేతురు 1:10 => అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏరాప్టును నిశచ్యము 

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

2 పేతురు 1:14 => నేను ఈ గుడారములో ఉనన్ంతకాలము ఈ సంగతులను జాఞ్పకము చేసి 

మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని యెంచుకొనుచునాన్ను. 

వచనము 29 

నేను వెళి ల్పోయిన తరువాత కూర్రమైన తోడేళుల్ మీలో పర్వేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను 

కనికరింపరు. 

యోబు 16:19 => ఇపుప్డు నాకు సాకిష్యైనవాడు పరలోకములోనునాన్డు నా పక్షముగా సాక్షయ్ము 

పలుకువాడు పరమందునాన్డు. 

యోహాను 12:17 => ఆయన లాజరును సమాధిలోనుండి పిలిచి మృతులలోనుండి అతని 

లేపినపుప్డు, ఆయనతో కూడ ఉండిన జనులు సాక్షయ్మిచిచ్రి. 

యోహాను 19:35 => ఇది చూచిన వాడు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు; అతని సాక్షయ్ము సతయ్మే. మీరు 

నముమ్నటుల్ అతడు సతయ్ము చెపుప్చునాన్డని ఆయనెరుగును. 

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

2 కొరిందీయులకు 1:23 => మీయందు కనికరము కలిగినందున నేను మరల కొరింథునకు 

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడడ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

2 సమూయేలు 3:28 => ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు 

అనుకొనిన దేమనగా నేనును నా రాజయ్మును నేరు కుమారుడగు అబేన్రు పార్ణము తీయుట 

విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని ఎపప్టికిని నిరపరాధులమే. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 
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యెహెజేక్లు 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 33:2 => నరపుతుర్డా, నీవు నీ జనులకు సమాచారము పర్కటించి వారితో ఇటల్నుము 

నేను ఒకానొక దేశముమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంపగా ఆ జనులు తమలో ఒకనిని ఏరప్రచుకొని కావలిగా 

నిరణ్యించినయెడల 

యెహెజేక్లు 33:3 => అతడు దేశముమీదికి ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచి, బాకా ఊది జనులను హెచచ్రిక 

చేసిన సమయమున 

యెహెజేక్లు 33:4 => ఎవడైనను బాకానాదము వినియును జాగర్తత్పడనందున ఖడగ్మువచిచ్ వాని 

పార్ణము తీసినయెడల వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది 

యెహెజేక్లు 33:5 => బాకానాదము వినియును వాడు జాగర్తత్పడకపోయెను గనుక తన 

పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది; ఏలయనగా వాడు జాగర్తత్పడినయెడల తన పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 33:6 => అయితే కావలివాడు ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచియు, బాకా ఊదనందుచేత 

జనులు అజాగర్తత్గా ఉండుటయు, ఖడగ్ము వచిచ్ వారిలో ఒకని పార్ణము తీయుటయు 

తటసిథ్ంచినయెడల వాడు తన దోషమునుబటిట్ పటట్బడినను, నేను కావలివానియొదద్ వాని 

పార్ణమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును.  

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 33:8 => దురామ్రుగ్డా, నీవు నిశచ్యముగా మరణము నొందుదువు అని దురామ్రుగ్నికి 

నేను సెలవియయ్గా, అతడు తన దురామ్రగ్తను విడిచి జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి నా మాట 

తెలియజేయనియెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని అతని 

పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్ విచారణ చేయుదును. 
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యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

సంఖాయ్కాండము 18:1 => యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవును నీ కుమారులును నీ తండిర్ 

కుటుంబమును పరిశుదధ్సథ్లపు సేవలోని దోషములకు ఉతత్రవాదులు; నీవును నీ కుమారులును మీ 

యాజకతవ్పు దోషములకు ఉతత్రవాదులు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:8 => కొర్తత్ యిలుల్ కటిట్ంచునపుప్డు దానిమీదనుండి యెవడైనను 

పడుటవలన నీ యింటిమీదికి హతయ్దోషము రాకుండుటకై నీ యింటి పైకపుప్నకు చుటుట్ పిటట్గోడ 

కటిట్ంపవలెను. 

యెహోషువ 2:19 => నీ యింటి దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన పార్ణమునకు తానే 

ఉతత్రవాది, మేము నిరోద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 

2 సమూయేలు 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 

2 రాజులు 9:17 => యెజెర్యేలు గోపురముమీద కావలివాడు నిలిచియుండి, యెహూతో కలిసి 

వచుచ్చునన్ సైనయ్మును చూచి సైనయ్మొకటి నాకు కనబడుచునన్దని తెలియజెపప్గా యెహోరాము ఒక 
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రౌతును పిలిచి వారిని ఎదురొక్నబోయి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్రా అని అడుగుమని చెపిప్, 

పంపుమని వానితో సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => ఇశార్యేలు రాజు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకు ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక 

నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక నేను వానియందు పగగలిగి యునాన్ననగా యెహోషాపాతు 

రాజు ఆలా గనవదద్నెను. 

కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

కీరత్నలు 51:14 => దేవా, నా రక్షణకరత్యగు దేవా రకాత్పరాధమునుండి ననున్ విడిపింపుము 

అపుప్డు నా నాలుక నీ నీతినిగూరిచ్ ఉతాస్హగానము చేయును. 

సామెతలు 14:25 => నిజము పలుకు సాకిష్ మనుషుయ్లను రకిష్ంచును అబదధ్ములాడువాడు వటిట్ 

మోసగాడు. 

యెషయా 21:10 => నేను నూరిచ్న నా ధానయ్మా, నా కళల్ములో నూరచ్బడినవాడా, ఇశార్యేలు 

దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవావలన నేను వినిన సంగతి నీకు తెలియజెపిప్యునాన్ను.  

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

యిరిమ్యా 13:20 => కనున్లెతిత్ ఉతత్రమునుండి వచుచ్చునన్వారిని చూడుడి; నీకియయ్బడిన మంద నీ 

సౌందరయ్మైన మంద ఎకక్డనునన్ది? 

యిరిమ్యా 38:21 => నీవు ఒకవేళ బయలు వెళల్కపోయినయెడల యెహోవా ఈ మాట నాకు 

తెలియజేసెను. 

యిరిమ్యా 42:19 => యూదా శేషులారా, ఐగుపుత్నకు వెళల్కూడదని యెహోవా మీకాజఞ్నిచిచ్నటుట్ 

నేడు నేను మీకు సాక్షయ్మిచిచ్తినని మీరే నిశచ్యముగా తెలిసికొనుచునాన్రు. 
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యిరిమ్యా 42:21 => నేడు నేను మీకు దాని తెలియజెపుప్చునాన్ను గాని మీ దేవుడైన యెహోవా 

మీయొదద్కు నాచేత పంపిన వరత్మానమును మీరు ఆలకింపకపోతిరి. 

యెహెజేక్లు 2:4 => వారు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై యునాన్రు, వారియొదద్కు నేను 

నినున్ పంపుచునాన్ను, వారు తిరుగుబాటు చేయువారు  

యెహెజేక్లు 3:11 => బయలుదేరి చెరలోనునన్ నీ జనులయొదద్కు పోయి యీ మాటలు 

పర్కటింపుము, వారు వినినను వినకపోయినను పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని 

చెపుప్మని ఆయన నాతో సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 33:4 => ఎవడైనను బాకానాదము వినియును జాగర్తత్పడనందున ఖడగ్మువచిచ్ వాని 

పార్ణము తీసినయెడల వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది 

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 33:8 => దురామ్రుగ్డా, నీవు నిశచ్యముగా మరణము నొందుదువు అని దురామ్రుగ్నికి 

నేను సెలవియయ్గా, అతడు తన దురామ్రగ్తను విడిచి జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి నా మాట 

తెలియజేయనియెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని అతని 

పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్ విచారణ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 

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.  
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మతత్యి 10:14 => ఎవడైనను మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుండినయెడల మీరు ఆ 

యింటినైనను ఆ పటట్ణమైనను విడిచిపోవునపుప్డు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి. 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 

1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

యాకోబు 3:1 => నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీరుప్ పొందుదుమని 

తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

వచనము 30 

మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే 

బయలుదేరుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

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 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

గలతీయులకు 1:8 => మేము మీకు పర్కటించిన సువారత్ గాక మరియొక సువారత్ను మేమైనను 

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 

గలతీయులకు 1:9 => మేమిదివరకు చెపిప్నపర్కారమిపుప్డును మరల చెపుప్చునాన్ము; మీరు 

అంగీకరించిన సువారత్ గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక.  

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

గలతీయులకు 4:16 => నేను మీతో నిజమాడినందున మీకు శతుర్వునైతినా? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన 

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

కీరత్నలు 32:11 => నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుడి ఉలల్పించుడి యథారథ్ 

హృదయులారా, మీరందరు ఆనందగానము చేయుడి. 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 46:11 => తూరుప్నుండి కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను దూరదేశమునుండి నేను 

యోచించిన కారయ్మును నెరవేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను 

ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 

యిరిమ్యా 23:22 => వారు నా సభలో చేరినవారైనయెడల వారు నా మాటలు నా పర్జలకు 

తెలియజేతురు, దుష కిర్యలు చేయక వారు దురామ్రగ్మును విడిచిపెటుట్నటుల్ వారిని తిర్పిప్యుందురు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

లూకా 7:30 => పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును అతనిచేత బాపిత్సమ్ము పొందక, తమ 

విషయమైన దేవుని సంకలప్మును నిరాకరించిరి. 

యోహాను 15:15 => దాసుడు తన యజమానుడు చేయుదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిముమ్ను 

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

Page  of 2830 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

ఆదికాండము 40:19 => ఇంక మూడు దినములలోగా ఫరో నీ మీదనుండి నీ తలను పైకెతిత్ 

మార్నుమీద నినున్ వేర్లాడదీయించును. అపుప్డు పకుష్లు నీ మీద నుండి నీ మాంసమును తినివేయునని 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 6:29 => యెహోవా నేను యెహోవాను; నేను నీతో చెపుప్నది యావతుత్ నీవు ఐగుపుత్ 

రాజైన ఫరోతో పలుకుమని మోషేతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 7:2 => నేను నీకాజాఞ్పించునది యావతుత్ నీవు పలుకవలెను. ఫరో తన 

దేశములోనుండి ఇశార్యేలీయులను పోనియయ్వలెనని నీ అనన్యైన అహరోను అతనితో చెపుప్ను; 

లేవీయకాండము 10:11 => యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్ విధులను 

మీరు వారికి బోధించుటకును ఇది మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 9:8 => మోషే నిలువుడి; మీ విషయములో యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో నేను 

తెలిసికొందునని వారితో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:1 => యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవును నీ కుమారులును నీ తండిర్ 

కుటుంబమును పరిశుదధ్సథ్లపు సేవలోని దోషములకు ఉతత్రవాదులు; నీవును నీ కుమారులును మీ 

యాజకతవ్పు దోషములకు ఉతత్రవాదులు 

సంఖాయ్కాండము 29:40 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులతో 

సమసత్మును తెలియజెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:18 => మరియు మీరు చేయవలసిన సమసత్ కారయ్ములనుగూరిచ్ అపుప్డు 

మీకాజాఞ్పించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5 => నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 22:8 => కొర్తత్ యిలుల్ కటిట్ంచునపుప్డు దానిమీదనుండి యెవడైనను 

పడుటవలన నీ యింటిమీదికి హతయ్దోషము రాకుండుటకై నీ యింటి పైకపుప్నకు చుటుట్ పిటట్గోడ 

కటిట్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:30 => అపుప్డు మోషే ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముయొకక్ 

వినికిడిలో ఈ కీరత్న మాటలు సాంతముగా పలికెను. 

యెహోషువ 8:35 => యెహోషువ సరవ్సమాజము నెదుట మోషే ఆజాఞ్పించిన వాటనిన్టిలో చదువక 

విడిచిన మాటయొకక్టియు లేదు. 

యెహోషువ 11:15 => యెహోవా తన సేవకుడైన మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే యెహోషువకు 

ఆజాఞ్పించెను, యెహోషువ ఆలాగే చేసెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన వాటనిన్టిలో నొకటియు 

అతడు చేయక విడువలేదు. 

2 సమూయేలు 7:17 => తనకు కలిగిన దరశ్నమంతటినిబటిట్ యీ మాటలనిన్టి చొపుప్న నాతాను 

దావీదునకు వరత్మానము తెలియజెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:15 => నాతాను తనకు పర్తయ్క్షమైనదానిబటిట్ యీ మాటలనిన్టిని 

దావీదునకు తెలియజేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:7 => ఇశార్యేలు రాజు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకు ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడు ఇచచ్ట ఉనాన్డు; అయితే అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు పర్వచింపక 

నితయ్ము కీడునే పర్వచించుచునాన్డు గనుక నేను వానియందు పగగలిగి యునాన్ననగా యెహోషాపాతు 

రాజు ఆలా గనవదద్నెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => మీకాయా యెహోవా జీవముతోడు నా దేవుడు సెలవిచుచ్నదేదో 

దానినే పర్వచింతునని చెపెప్ను. 

యోబు 6:10 => అపుప్డు నేను పరిశుదధ్ దేవుని మాటలను ఒపుప్కొనకుండ లేదని నేను ఆదరణ 

పొందుదును మరియు నేనెంత వేదనపడుచుండినను దానిబటిట్ హరిష్ంచుదును 
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యోబు 26:3 => జాఞ్నము లేనివానికి నీ వెంత చకక్గా ఆలోచన చెపిప్తివి? సంగతిని ఎంత చకక్గా 

వివరించితివి? 

కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

కీరత్నలు 107:11 => బాధచేతను ఇనుప కటల్చేతను బంధింపబడినవారై చీకటిలోను 

మరణాంధకారములోను నివాసము చేయువారి హృదయమును  

సామెతలు 14:25 => నిజము పలుకు సాకిష్ మనుషుయ్లను రకిష్ంచును అబదధ్ములాడువాడు వటిట్ 

మోసగాడు. 

యెషయా 21:10 => నేను నూరిచ్న నా ధానయ్మా, నా కళల్ములో నూరచ్బడినవాడా, ఇశార్యేలు 

దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవావలన నేను వినిన సంగతి నీకు తెలియజెపిప్యునాన్ను.  

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

యిరిమ్యా 1:7 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను బాలుడననవదుద్; నేను నినున్ 

పంపువారందరియొదద్కు నీవు పోవలెను, నీకాజాఞ్పించిన సంగతులనిన్యు చెపప్వలెను. 

యిరిమ్యా 1:17 => కాబటిట్ నీవు నడుముకటుట్కొని నిలువబడి నేను నీకాజాఞ్పించునదంతయు వారికి 

పర్కటన చేయుము; భయపడకుము లేదా నేను వారి యెదుట నీకు భయము పుటిట్ంతును. 

యిరిమ్యా 6:17 => మిముమ్ను కాపుకాయుటకు నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను; ఆలకించుడి, 

వారు చేయు బూరధవ్ని వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 7:27 => నీవు ఈ మాటలనిన్యు వారితో చెపిప్నను వారు నీ మాటలంగీకరింపరు, నీవు 

వారిని పిలిచినను వారు నీకుతత్రమియయ్రు 

యిరిమ్యా 15:19 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నీవు నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నేను నినున్ తిరిగి రపిప్ంతును. ఏవి నీచములో యేవి ఘనములో నీవు 
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గురుతుపటిట్నయెడల నీవు నా నోటివలె ఉందువు; వారు నీతటుట్నకు తిరుగవలెను గాని నీవు వారి 

తటుట్నకు తిరుగకూడదు 

యిరిమ్యా 17:16 => నేను నినున్ అనుసరించు కాపరినైయుండుట మానలేదు, ఘోరమైన దినమును 

చూడవలెనని నేను కోరలేదు, నీకే తెలిసియునన్ది. నా నోటనుండి వచిచ్న మాట నీ సనిన్ధిలోనునన్ది.  

యిరిమ్యా 19:2 => నీవు వెళి ల్ కుమమ్రి చేయు మంటి కూజాను కొని, జనుల పెదద్లలో కొందరిని 

యాజకుల పెదద్లలో కొందరిని పిలుచుకొనిపోయి, హరీస్తు గుమమ్పు దావ్రమునకు ఎదురుగా నునన్ 

బెన హినోన్ము లోయలోనికిపోయి నేను నీతో చెపప్బోవు మాటలు అకక్డ పర్కటింపుము.  

యిరిమ్యా 26:2 => యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా, నీవు యెహోవా మందిరావరణములో నిలిచి, 

నేను నీ కాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిని యెహోవా మందిరములో ఆరాధించుటకై వచుచ్ యూదా 

పటట్ణసుథ్లందరికి పర్కటింపుము; వాటిలో ఒక మాటైనను చెపప్క విడవకూడదు. 

యిరిమ్యా 34:6 => యూదా పటట్ణములలో లాకీషును అజేకాయును పార్కారములుగల 

పటట్ణములుగా మిగిలియునన్వి,  

యిరిమ్యా 38:21 => నీవు ఒకవేళ బయలు వెళల్కపోయినయెడల యెహోవా ఈ మాట నాకు 

తెలియజేసెను. 

యిరిమ్యా 42:4 => కాగా పర్వకత్యైన యిరీమ్యా వారికుతత్రమిచిచ్నదేమనగా మీరు చేసిన మనవి 

నేనంగీకరించుచునాన్ను, మీ మాటలనుబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవాను నేను పార్రిథ్ంచుదును, 

ఏమియు మీకు మరుగుచేయక యెహోవా మిముమ్నుగూరిచ్ సెలవిచుచ్నదంతయు మీకు 

తెలియజేతును.  

యిరిమ్యా 42:19 => యూదా శేషులారా, ఐగుపుత్నకు వెళల్కూడదని యెహోవా మీకాజఞ్నిచిచ్నటుట్ 

నేడు నేను మీకు సాక్షయ్మిచిచ్తినని మీరే నిశచ్యముగా తెలిసికొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 42:21 => నేడు నేను మీకు దాని తెలియజెపుప్చునాన్ను గాని మీ దేవుడైన యెహోవా 

మీయొదద్కు నాచేత పంపిన వరత్మానమును మీరు ఆలకింపకపోతిరి. 

యిరిమ్యా 43:1 => అతడు పర్జలకందరికి పర్కటింపవలెనని దేవుడైన యెహోవా పంపిన పర్కారము 

యిరీమ్యా వారి దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిని వారికి పర్కటించి చాలింపగా 
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యెహెజేక్లు 2:4 => వారు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై యునాన్రు, వారియొదద్కు నేను 

నినున్ పంపుచునాన్ను, వారు తిరుగుబాటు చేయువారు  

యెహెజేక్లు 3:11 => బయలుదేరి చెరలోనునన్ నీ జనులయొదద్కు పోయి యీ మాటలు 

పర్కటింపుము, వారు వినినను వినకపోయినను పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని 

చెపుప్మని ఆయన నాతో సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

యెహెజేక్లు 33:8 => దురామ్రుగ్డా, నీవు నిశచ్యముగా మరణము నొందుదువు అని దురామ్రుగ్నికి 

నేను సెలవియయ్గా, అతడు తన దురామ్రగ్తను విడిచి జాగర్తత్పడునటుల్ నీవు ఆ దురామ్రుగ్నికి నా మాట 

తెలియజేయనియెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తన దోషమునుబటిట్ మరణము నొందును గాని అతని 

పార్ణమునుగూరిచ్ నినున్ విచారణ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 40:4 => ఆ మనుషుయ్డు నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నేను నీకు చూపుచునన్ 

వాటిననిన్టిని కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసుస్లో ఉంచుకొనుము; నేను వాటిని నీకు చూపుటకై 

నీవిచచ్టికి తేబడితివి, నీకు కనబడు వాటిననిన్టిని ఇశార్యేలీయులకు తెలియజేయుము.  

మతత్యి 10:14 => ఎవడైనను మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుండినయెడల మీరు ఆ 

యింటినైనను ఆ పటట్ణమైనను విడిచిపోవునపుప్డు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి. 

మారుక్ 4:22 => రహసయ్మేదైనను తేటపరచబడకపోదు; బయలుపరచబడుటకే గాని యేదియు 

మరుగు చేయబడలేదు 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

1 కొరిందీయులకు 2:4 => మీ విశావ్సము మనుషుయ్ల జాఞ్నమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని 

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 2:17 => కావున ఇటిట్ సంగతులకు చాలినవాడెవడు? మేము దేవుని వాకయ్మును 

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 
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2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

యాకోబు 3:1 => నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీరుప్ పొందుదుమని 

తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

1 యోహాను 1:3 => మాతో కూడ మీకును సహవాసము కలుగునటుల్ మేము చూచినదానిని 

వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచునాన్ము. మన సహవాసమైతే తండిర్తో కూడను ఆయన 

కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్తో కూడను ఉనన్ది. 

వచనము 31 

కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ 

చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => మీరు యెహోవా నియమమును బటిట్యే గాని మనుషుయ్ల 

నియమమునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్వలసినవారు కారు; ఆయన మీతో కూడ నుండును గనుక మీరు తీరుచ్ 

తీరుప్ బహు జాగర్తత్గా చేయుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 
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మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 9:26 => కాబటిట్ నేను గురి చూడనివానివలె పరుగెతుత్వాడను కాను, 

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 4:17 => మరియు పర్భువునందు నీకు అపప్గింపబడిన పరిచరయ్ను నెరవేరుచ్టకు 

దానిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుమని అరిఖ్పుప్తో చెపుప్డి. 

1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:29 => నేను వెళి ల్పోయిన తరువాత కూర్రమైన తోడేళుల్ మీలో 

పర్వేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు. 

పరమగీతము 1:7 => నా పార్ణ పిర్యుడా, నీమందను నీవెచచ్ట మేపుదువో మధాయ్హన్మున నెచచ్ట 

నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెపుప్ము ముసుకువేసికొనినదాననై నీ జతకాండల్ మందలయొదద్ 

నేనెందుకుండవలెను?  

పరమగీతము 1:8 => నారీమణీ, సుందరీ, అది నీకు తెలియకపోయెనా? మందల 

యడుగుజాడలనుబటిట్ నీవు పొముమ్ మందకాపరుల గుడారములయొదద్ నీ మేకపిలల్లను మేపుము. 
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యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

యెషయా 63:11 => అపుప్డు ఆయన పూరవ్దినములను మోషేను తన జనులను జాఞ్పకము 

చే సి కొ నె ను . త న మం ద కా ప రు ల కు స హ కా రి యై స ము దర్ ము లో నుం డి త ముమ్ ను 

తోడుకొనివచిచ్నవాడేడి?  

యిరిమ్యా 13:17 => అయినను మీరు ఆ మాట విననొలల్నియెడల మీ గరవ్మునుబటిట్ నేను చాటున 

ఏడుచ్దును; యెహోవామంద చెరపటట్బడినందున నా నేతర్ము బహుగా వలపోయుచు కనీన్రు 

విడుచుచు నుండును.  

యిరిమ్యా 13:20 => కనున్లెతిత్ ఉతత్రమునుండి వచుచ్చునన్వారిని చూడుడి; నీకియయ్బడిన మంద నీ 

సౌందరయ్మైన మంద ఎకక్డనునన్ది? 

యిరిమ్యా 31:10 => జనులారా, యెహోవా మాట వినుడి; దూరమైన దీవ్పములలోని వారికి దాని 

పర్కటింపుడి ఇశార్యేలును చెదరగొటిట్నవాడు వాని సమకూరిచ్, గొఱఱ్లకాపరి తన మందను 

కాపాడునటుల్ కాపాడునని తెలియజేయుడి. 

యెహెజేక్లు 34:31 => నా గొఱఱ్లును నేను మేపుచునన్ గొఱఱ్లునగు మీరు మనుషుయ్లు, నేను మీ 

దేవుడను; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 7:14 => నీచేతికఱఱ్ తీసికొని నీ జనులను కరెమ్లునకు చేరిన అడవిలో పర్తేయ్కముగా నివసించు 

నీ సావ్సథ్య్పువారిని మేపుము. బాషానులోను గిలాదులోను వారు పూరవ్కాలమున మేసినటుట్ 

మేయుదురు. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:28 => మరియు దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొసత్లులుగాను, 

పిమమ్ట కొందరిని పర్వకత్లుగాను, పిమమ్ట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమమ్ట కొందరిని 

అదుభ్తములు చేయువారినిగాను, తరువాత కొందరిని సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, 

కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని పర్భుతవ్ములు చేయువారినిగాను, కొందరిని 

నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.  

1 కొరిందీయులకు 12:29 => అందరు అపొసత్లులా? అందరు పర్వకత్లా? అందరు బోధకులా? 

అందరు అదుభ్తములు చేయువారా? అందరు సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారా? 

1 కొరిందీయులకు 12:30 => అందరు భాషలతో మాటలాడుచునాన్రా? అందరు ఆ భాషల అరథ్ము 

చెపుప్చునాన్రా? 
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1 కొరిందీయులకు 12:31 => కృపావరములలో శేర్షఠ్మైన వాటిని ఆసకిత్తో అపేకిష్ంచుడి. 

ఇదియుగాక సరోవ్తత్మమైన మారగ్మును మీకు చూపుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 4:14 => పెదద్లు హసత్నికేష్పణము చేయగా పర్వచన మూలమున నీకు అనుగర్హింపబడి 

నీలో ఉనన్ వరమును అలక్షయ్ము చేయకుము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 తిమోతి 3:2 => అధయ్కుష్డగువాడు నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, మితానుభవుడును, 

సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడును, మరాయ్దసుథ్డును, అతిథి పిర్యుడును, బోధింపతగినవాడునై యుండి, 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 2:25 => మీరు గొఱఱ్లవలె దారి తపిప్పోతిరి గాని యిపుప్డు మీ ఆతమ్ల కాపరియు 

అధయ్కుష్డునైన ఆయన వైపునకు మళి ల్యునాన్రు. 

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 
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సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

యిరిమ్యా 3:15 => నాకిషట్మైన కాపరులను మీకు నియమింతును, వారు జాఞ్నముతోను 

వివేకముతోను మిముమ్ నేలుదురు. 

యెహెజేక్లు 34:3 => మీరు కొర్వివ్న గొఱఱ్లను వధించి కొర్వువ్ను తిని బొచుచ్ను కపుప్కొందురు గాని 

గొఱఱ్లను మేపరు, 

మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 

మీకా 7:14 => నీచేతికఱఱ్ తీసికొని నీ జనులను కరెమ్లునకు చేరిన అడవిలో పర్తేయ్కముగా నివసించు 

నీ సావ్సథ్య్పువారిని మేపుము. బాషానులోను గిలాదులోను వారు పూరవ్కాలమున మేసినటుట్ 

మేయుదురు. 

జెకరాయ్ 11:4 => నా దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వధకేరప్డిన గొఱఱ్లమందను 

మేపుము. 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

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 
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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 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 కొరిందీయులకు 10:32 => యూదులకైనను, గీర్సు దేశసుథ్లకైనను, దేవుని సంఘమునకైనను 

అభయ్ంతరము కలుగజేయకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 11:22 => ఇదేమి? అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకు మీకు ఇండుల్లేవా? దేవుని 

సంఘమును తిరసక్రించి పేదలను సిగుగ్పరచుదురా? మీతో ఏమి చెపుప్దును? దీనినిగూరిచ్ మిముమ్ను 

మెచుచ్దునా? మెచచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:9 => ఏలయనగా నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వవాడను దేవుని 

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 
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1 తిమోతి 3:5 => ఎవడైనను తన యింటివారిని ఏలనేరకపోయినయెడల అతడు దేవుని 

సంఘమును ఏలాగు పాలించును? 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

కీరత్నలు 74:2 => నీ సావ్సథ్య్ గోతర్మును నీవు పూరవ్ము సంపాదించుకొని విమోచించిన నీ 

సమాజమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము. నీవు నివసించు ఈ సీయోను పరవ్తమును 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 
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ఎఫెసీయులకు 1:14 => దేవుని మహిమకు కీరిత్ కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన పర్జలకు 

విమోచనము కలుగు నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుదిధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

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 

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, 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 
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నిరగ్మకాండము 15:16 => యెహోవా, నీ పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ 

పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు. 

లేవీయకాండము 13:3 => ఆ యాజకుడు వాని దేహచరమ్మందునన్ ఆ పొడను చూడగా ఆ 

పొడయందలి వెండుర్కలు తెలల్బారినయెడలను, ఆ పొడ అతని దేహచరమ్ముకంటె పలల్ముగా 

కనబడినయెడలను అది కుషుఠ్ పొడ. యాజకుడు వాని చూచి అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:53 => ఇశార్యేలీయుల సమాజముమీద కోపము రాకుండునటుల్ లేవీయులు 

సాక్షయ్పు గుడారము చుటుట్ దిగవలెను; వారు సాక్షయ్పు గుడారమును కాపాడవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:16 => యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు పైవిచారణలోనికి 

వచుచ్నవి ఏవనగా దీపతైలము పరిమళ ధూపదర్వయ్ములు నితయ్ నైవేదయ్ము అభిషేకతైలము. 

మందిరమంతటి పైవిచారణ పరిశుదధ్సథ్లములోనేమి, దాని ఉపకరణములలోనేమి, దానిలోనునన్ 

అంతటి పైవిచారణలోనికి అతని భారము. 

సంఖాయ్కాండము 27:16 => అతడు వారి యెదుట వచుచ్చు, పోవుచునుండి, 

సంఖాయ్కాండము 27:19 => యాజకుడగు ఎలియాజరు ఎదుటను సరవ్సమాజము ఎదుటను అతని 

నిలువబెటిట్ వారి కనున్లయెదుట అతనికి ఆజఞ్యిముమ్; 

సంఖాయ్కాండము 31:30 => మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను 

సమసత్విధముల జంతువులలోను ఏబదింటికి ఒకటిచొపుప్న, ఇశార్యేలీయులు సగములోనుండి 

తీసికొని యెహోవా మందిరమును కాపాడు లేవీయులకు ఇయయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:14 => మరియు యెహోవా చూడుము; నీ మరణదినములు 

సమీపించెను; నీవు యెహోషువను పిలిచి నేనతనికి ఆజఞ్లిచిచ్నటుల్ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నిలువుడని 

మోషేతో సెలవియయ్గా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:6 => బుదిధ్లేని అవివేక జనమా, ఇటుల్ యెహోవాకు పర్తికారము 

చేయుదురా? ఆయన నినున్ సృషిట్ంచిన తండిర్ కాడా?ఆయనే నినున్ పుటిట్ంచి సాథ్పించెను. 
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2 సమూయేలు 7:7 => ఇశార్యేలీయులతోకూడ నేను సంచరించిన కాలమంతయు నా జనులను 

పోషించుడని నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో ఎవరితోనైనను దేవదారుమయమైన 

మందిరమొకటి మీరు నాకు కటిట్ంపకపోతిరే అని నేనెనన్డైనను అనియుంటినా? 

1 రాజులు 2:1 => దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన 

సొలొమోనునకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 23:4 => వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని 

విచారించు వారుగాను, ఆరు వేలమంది అధిపతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి. 

నెహెమాయ్ 11:22 => యెరూషలేములో ఉనన్ లేవీయులకు మీకాకు పుటిట్న మతత్నాయ్ కుమారుడైన 

హషబాయ్ కనిన బానీ కుమారుడైన ఉజీజ్ పర్ధానుడు; ఆసాపు కుమారులలో గాయకులు దేవుని 

మందిరము యొకక్ పనిమీద అధికారులు 

కీరత్నలు 95:7 => రండి నమసాక్రము చేసి సాగిలపడుదము మనలను సృజించిన యెహోవా 

సనిన్ధిని మోకరించుదము నేడు మీరు ఆయన మాట నంగీకరించినయెడల ఎంత మేలు. 

కీరత్నలు 100:3 => యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుటిట్ంచెను మనము 

ఆయన వారము మనము ఆయన పర్జలము ఆయన మేపు గొఱఱ్లము. 

పరమగీతము 8:12 => నా దార్కాష్వనము నా వశమున ఉనన్ది సొలొమోనూ, ఆ వేయి రూపాయిలు 

నీకే చెలుల్ను. దానిని కాపు చేయువారికి రెండువందలు వచుచ్ను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యిరిమ్యా 17:21 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ విషయములో జాగర్తత్ పడుడి, 

విశార్ంతిదినమున ఏ బరువును మోయకుడి, యెరూషలేము గుమమ్ములలో గుండ ఏ బరువును 

తీసికొనిరాకుడి.  
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యిరిమ్యా 23:4 => నేను వాటి మీద కాపరులను నియమించెదను; ఇకమీదట అవి 

భయపడకుండను బెదరిపోకుండను వాటిలో ఒకటైనను తపిప్పోకుండను వీరు నా గొఱఱ్లను మేపెదరు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 3:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు కావలిగా నేను నినున్ నియమించియునాన్ను, 

కాబటిట్ నీవు నా నోటిమాట ఆలకించి నేను చెపిప్నదానినిబటిట్ వారిని హెచచ్రిక చేయుము. 

మతత్యి 24:45 => యజమానుడు తన యింటివారికి తగినవేళ అనన్ము పెటుట్టకు వారిపైన 

ఉంచిన నమమ్కమైనవాడును బుదిధ్మంతుడునైన దాసుడెవడు? 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

యోహాను 3:13 => మరియు పరలోకమునుండి దిగి వచిచ్నవాడే, అనగా పరలోకములో ఉండు 

మనుషయ్కుమారుడే తపప్ పరలోకమునకు ఎకిక్పోయిన వాడెవడును లేడు. 

యోహాను 10:2 => దావ్రమున పర్వేశించువాడు గొఱఱ్ల కాపరి. 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:17 => అతడు మిలేతునుండి ఎఫెసునకు వరత్మానము పంపి సంఘపు 

పెదద్లను పిలిపించెను. 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రు హ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

రోమీయులకు 12:7 => పర్వచనవరమైతే విశావ్స పరిమాణము చొపుప్న పర్వచింతము; 

పరిచరయ్యైతే పరిచరయ్లోను, 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

1 కొరిందీయులకు 7:23 => మీరు విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మనుషుయ్లకు దాసులు 

కాకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 9:7 => ఎవడైనను తన సొంత ఖరుచ్ పెటుట్కొని దండులో కొలువుచేయునా? 

దార్క్షతోట వేసి దాని ఫలము తిననివాడెవడు? మందను కాచి మందపాలు తార్గనివాడెవడు? 

గలతీయులకు 4:5 => మనము దతత్పుతుర్లము కావలెనని ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియునన్వారిని 

విమోచించుటకై ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడాయెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:23 => కీర్సుత్ సంఘమునకు శిరసైస్ యునన్లాగున పురుషుడు భారయ్కు 

శిరసైస్యునాన్డు. కీర్సేత్ శరీరమునకు రక్షకుడైయునాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

2 పేతురు 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. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  
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పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

వచనము 32 

ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును 

శకిత్మంతుడు. 

జెఫనాయ్ 3:3 => దాని మధయ్ దాని అధిపతులు గరజ్నచేయు సింహములు, దాని నాయ్యాధిపతులు 

రాతిర్యందు తిరుగులాడుచు తెలల్వారువరకు ఎరలో ఏమియు మిగులకుండ భకిష్ంచు తోడేళుల్.  

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

లూకా 10:3 => మీరు వెళుల్డి; ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్పిలల్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను 

పంపుచునాన్ను. 

యోహాను 10:12 => జీతగాడు గొఱఱ్ల కాపరి కాడు గనుక గొఱఱ్లు తనవి కానందున తోడేలు 

వచుచ్ట చూచి గొఱఱ్లను విడిచిపెటిట్ పారిపోవును, తోడేలు ఆ గొఱఱ్లను పటిట్ చెదరగొటుట్ను. 

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. 

Page  of 2851 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యిరిమ్యా 13:20 => కనున్లెతిత్ ఉతత్రమునుండి వచుచ్చునన్వారిని చూడుడి; నీకియయ్బడిన మంద నీ 

సౌందరయ్మైన మంద ఎకక్డనునన్ది? 

యిరిమ్యా 23:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నా మందలో చేరిన గొఱఱ్లను నశింపజేయుచు 

చెదరగొటుట్ కాపరులకు శర్మ. 

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.  

యెహెజేక్లు 34:3 => మీరు కొర్వివ్న గొఱఱ్లను వధించి కొర్వువ్ను తిని బొచుచ్ను కపుప్కొందురు గాని 

గొఱఱ్లను మేపరు, 

జెకరాయ్ 11:17 => మందను విడనాడు పనికిమాలిన కాపరికి శర్మ; అతని చెయియ్యు కుడికనున్ను 

తెగవేయబడును; అతని చెయియ్ బొతిత్గా ఎండిపోవును అతని కుడికంటికి దృషిట్ బొతిత్గా తపుప్ను. 

ఆదికాండము 49:27 => బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని 

అసత్మయమందు దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 

యెహోషువ 24:31 => యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్తికి యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కిర్యలనిన్టిని ఎరిగిన పెదద్ల దినములనిన్టను ఇశార్యేలీయులు 

యెహోవాను సేవించుచు వచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 

కీరత్నలు 100:3 => యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుటిట్ంచెను మనము 

ఆయన వారము మనము ఆయన పర్జలము ఆయన మేపు గొఱఱ్లము. 

పర్సంగి 2:18 => సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి చేసిన పనులనిన్టిని నా తరువాత వచుచ్వానికి 

నేను విడిచిపెటట్వలెనని తెలిసికొని నేను వాటియందు అసహయ్పడితిని. 

పరమగీతము 5:7 => పటట్ణములో తిరుగు కావలివారు నాకెదురుపడి ననున్కొటిట్ గాయపరచిరి 

పార్కారముమీది కావలివారు నా పైవసత్రమును దొంగిలించిరి.  
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యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యిరిమ్యా 23:4 => నేను వాటి మీద కాపరులను నియమించెదను; ఇకమీదట అవి 

భయపడకుండను బెదరిపోకుండను వాటిలో ఒకటైనను తపిప్పోకుండను వీరు నా గొఱఱ్లను మేపెదరు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 31:10 => జనులారా, యెహోవా మాట వినుడి; దూరమైన దీవ్పములలోని వారికి దాని 

పర్కటింపుడి ఇశార్యేలును చెదరగొటిట్నవాడు వాని సమకూరిచ్, గొఱఱ్లకాపరి తన మందను 

కాపాడునటుల్ కాపాడునని తెలియజేయుడి. 

యెహెజేక్లు 34:5 => కాబటిట్ కాపరులు లేకయే అవి చెదరిపోయెను, చెదరిపోయి సకల అడవి 

మృగములకు ఆహారమాయెను. 

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

లూకా 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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 
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1 కొరిందీయులకు 4:8 => ఇదివరకే మీరేమియు కొదువలేక తృపుత్లైతిరి, ఇదివరకే 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి, మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మీరు రాజులైతిరి; అవును, మేమును మీతోకూడ 

రాజులమగునటుల్ మీరు రాజులగుట నాకు సంతోషమే గదా? 

ఫిలిపీప్యులకు 1:24 => అయినను నేను శరీరమునందు నిలిచి యుండుట మిముమ్నుబటిట్ మరి 

అవసరమైయునన్ది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => ధరమ్విరోధసంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కిర్య చేయుచునన్ది 

గాని, యిదివరకు అడడ్గించుచునన్వాడు మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడడ్గించును. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

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 2:26 => 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. 

వచనము 33 

ఎవని వెండినైనను, బంగారమునైనను వసత్రములనైనను నేను ఆశింపలేదు; 

మతత్యి 26:21 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయన మీలో ఒకడు ననున్ అపప్గించునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:22 => అందుకు వారు బహు దుఃఖపడి పర్తి వాడును పర్భువా, నేనా? అని 

ఆయననడుగగా 

మతత్యి 26:23 => ఆయన నాతోకూడ పాతర్లో చెయియ్ ముంచినవాడెవడో వాడే ననున్ 

అపప్గించువాడు. 
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మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:25 => ఆయనను అపప్గించిన యూదా బోధకుడా, నేనా? అని అడుగగా ఆయన 

నీవనన్టే ట్ అనెను. 

1 తిమోతి 1:19 => అటిట్ మనసాస్కిష్ని కొందరు తోర్సివేసి, విశావ్సవిషయమై ఓడ బదద్లైపోయిన 

వారివలె చెడియునాన్రు. 

1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

2 తిమోతి 2:17 => కొరుకుపుండు పార్కినటుట్ వారి మాటలు పార్కును, వారిలో హుమెనైయును 

ఫిలేతును ఉనాన్రు; 

2 తిమోతి 2:18 => వారు పునరుతాథ్నము గతించెనని చెపుప్చు సతయ్ము విషయము తపిప్పోయి, 

కొందరి విశావ్సమును చెరుపుచునాన్రు. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

2 తిమోతి 4:4 => సతయ్మునకు చెవినియయ్క కలప్నాకథలవైపునకు తిరుగుకాలము వచుచ్ను. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 
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1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 

2 యోహాను 1:7 => యేసుకీర్సుత్ శరీరధారియై వచెచ్నని యొపుప్కొనని వంచకులు అనేకులు 

లోకములో బయలుదేరియునాన్రు. 

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 1:5 => ఈ సంగతులనిన్యు మీరు ముందటనే యెరిగియునన్ను, నేను మీకు జాఞ్పకము 

చేయగోరుచునన్దేమనగా , పర్భువు ఐగుపుత్లోనుండి పర్జలను రకిష్ంచినను , వారిలో 

నమమ్కపోయినవారిని తరువాత నాశనము చేసెను. 

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. 

యూదా 1:8 => అటువలెనే వీరును కలలు కనుచు, శరీరమును అపవితర్పరచుకొనుచు, 

పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, మహాతుమ్లను దూషించుచు ఉనాన్రు.  

యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  
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యూదా 1:10 => వీరైతే తాము గర్హింపని విషయములనుగూరిచ్ దూషించువారై , 

వివేకశూనయ్ములగు మృగములవలె వేటిని సావ్భావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తముమ్నుతాము 

నాశనము చేసికొనుచునాన్రు. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

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. 

యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

పర్కటన 2:6 => అయితే ఈ యొకటి నీలో ఉనన్ది, నీకొలాయితుల కిర్యలు నీవు దేవ్షించుచునాన్వు; 

నేను కూడ వీటిని దేవ్షించుచునాన్ను. 
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సామెతలు 19:1 => బుదిధ్హీనుడై తన పెదవులతో మూరఖ్ముగా మాటలాడువానికంటె యథారథ్ముగా 

పర్వరిత్ంచు దరిదుర్డే శేర్షుఠ్డు. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱిఱ్మాటలు పలుకుదువు 

యెషయా 59:3 => మీచేతులు రకత్ముచేతను మీ వేర్ళుల్ దోషముచేతను అపవితర్పరచబడియునన్వి మీ 

పెదవులు అబదధ్ములాడుచునన్వి మీ నాలుక కీడునుబటిట్ మాటలాడుచునన్ది.  

1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

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.  

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 5:37 => వానికి తరువాత జనసంఖయ్ దినములలో గలిలయుడైన యూదా 

అను ఒకడు వచిచ్, పర్జలను తనతో కూడ తిరుగుబాటుచేయ పేర్రేపించెను; వాడుకూడ నశించెను, 

వానికి లోబడినవారందరును చెదరిపోయిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:38 => ఈ దినములకు మునుపు రాజదోర్హమునకు రేపి, 

నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుషుయ్లను అరణయ్మునకు వెంటబెటుట్కొని పోయిన 

ఐగుపీత్యుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

1 కొరిందీయులకు 1:12 => మీలో ఒకడు నేను పౌలువాడను, ఒకడు నేను అపొలోల్వాడను, 

మరియొకడు నేను కేఫావాడను, ఇంకొకడు నేను కీర్సుత్వాడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని నా తాతప్రయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 1:13 => కీర్సుత్ విభజింపబడియునాన్డా? పౌలు మీకొరకు సిలువ వేయబడెనా? 

పౌలు నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరా? 

1 కొరిందీయులకు 1:14 => నా నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరని యెవరైనను 

చెపప్కుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:15 => కిర్సుప్నకును గాయియుకును తపప్ మరియెవరికిని నేను 

బాపిత్సమ్మియయ్లేదు; అందుకై దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

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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2 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => యెహోయాదా చనిపోయిన తరువాత యూదా అధిపతులు వచిచ్ 

రాజునకు నమసక్రింపగా రాజు వారి మాటకు సమమ్తించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

సామెతలు 2:12 => అది దుషుట్ల మారగ్ము నుండియు మూరఖ్ముగా మాటలాడువారి చేతిలో 

నుండియు నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 6:12 => కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుషుట్డునైయునాన్డు 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

పర్సంగి 2:18 => సూరుయ్ని కిర్ంద నేను పర్యాసపడి చేసిన పనులనిన్టిని నా తరువాత వచుచ్వానికి 

నేను విడిచిపెటట్వలెనని తెలిసికొని నేను వాటియందు అసహయ్పడితిని. 

పరమగీతము 5:7 => పటట్ణములో తిరుగు కావలివారు నాకెదురుపడి ననున్కొటిట్ గాయపరచిరి 

పార్కారముమీది కావలివారు నా పైవసత్రమును దొంగిలించిరి.  

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

మతత్యి 13:25 => మనుషుయ్లు నిదిర్ంచుచుండగా, అతని శతుర్వు వచిచ్ గోధుమల మధయ్ను 

గురుగులు వితిత్పోయెను. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 24:11 => అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు వచిచ్ పలువురిని మోసపరచెదరు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  
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1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

1 కొరిందీయులకు 4:8 => ఇదివరకే మీరేమియు కొదువలేక తృపుత్లైతిరి, ఇదివరకే 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి, మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మీరు రాజులైతిరి; అవును, మేమును మీతోకూడ 

రాజులమగునటుల్ మీరు రాజులగుట నాకు సంతోషమే గదా? 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 
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కొలొసస్యులకు 2:4 => ఎవడైనను చకక్ని మాటలచేత మిముమ్ను మోసపరచకుండునటుల్ ఈ 

సంగతిని చెపుప్చునాన్ను. 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

2 తిమోతి 4:5 => అయితే నీవు అనిన్ విషయములలో మితముగా ఉండుము, శర్మపడుము, 

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

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 2:26 => మిముమ్ను మోసపరచువారినిబటిట్ యీ సంగతులు మీకు వార్సియునాన్ను. 

వచనము 34 

నా అవసరముల నిమితత్మును నాతో ఉనన్వారి నిమితత్మును ఈ నాచేతులు కషట్పడినవని మీకే 

తెలియును. 

మతత్యి 13:25 => మనుషుయ్లు నిదిర్ంచుచుండగా, అతని శతుర్వు వచిచ్ గోధుమల మధయ్ను 

గురుగులు వితిత్పోయెను. 
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మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

మారుక్ 13:35 => ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో , అరధ్రాతిర్వచుచ్నో , 

కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

మారుక్ 13:37 => నేను మీతో చెపుప్చునన్ది అందరితోను చెపుప్చునాన్ను; మెలకువగా 

నుండుడనెను. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 4:5 => అయితే నీవు అనిన్ విషయములలో మితముగా ఉండుము, శర్మపడుము, 

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 

హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:10 => రెండేండల్వరకు ఈలాగున జరిగెను గనుక యూదులేమి 

గీర్సుదేశసుథ్లేమి ఆసియలో కాపురమునన్ వారందరును పర్భువు వాకయ్ము వినిరి. 

యెహెజేక్లు 3:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు కావలిగా నేను నినున్ నియమించియునాన్ను, 

కాబటిట్ నీవు నా నోటిమాట ఆలకించి నేను చెపిప్నదానినిబటిట్ వారిని హెచచ్రిక చేయుము. 
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యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

1 కొరిందీయులకు 4:14 => మిముమ్ను సిగుగ్పరచవలెనని కాదుగాని నా పిర్యమైన పిలల్లని మీకు 

బుదిధ్చెపుప్టకు ఈ మాటలు వార్యుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7 => ఆదివారమున మేము రొటెట్ విరుచుటకు కూడినపుప్డు, పౌలు 

మరునాడు వెళల్నైయుండి, వారితో పర్సంగించుచు అరధ్రాతిర్వరకు విసత్రించి మాటలాడుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:11 => అతడు మరల పైకివచిచ్ రొటెట్ విరిచి పుచుచ్కొని, తెలల్వారువరకు 

విసాత్రముగా సంభాషించి బయలుదేరెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

ఆదికాండము 43:30 => అపుప్డు తన తముమ్నిమీద యోసేపునకు పేర్మ పొరుల్కొని వచెచ్ను గనుక 

అతడు తవ్రపడి యేడుచ్టకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళి ల్ అకక్డ ఏడెచ్ను. 

2 రాజులు 8:11 => హజాయేలు ముఖము చినన్బోవునంతవరకు ఆ దైవజనుడు అతని తేరి 

చూచుచు కనీన్ళుల్ రాలెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:10 => నరహతయ్ను గూరిచ్యు, ధరమ్శాసత్రమును గూరిచ్యు, ధరమ్మును 

గూరిచ్యు, కటట్డలను గూరిచ్యు, నాయ్యవిధులను గూరిచ్యు,ఆ యా పటట్ణములలో నివసించు మీ 

సహోదరులు తెచుచ్ ఏ సంగతినేగాని మీరు విమరిశ్ంచునపుప్డు, మీమీదికిని మీ సహోదరులమీదికిని 

కోపము రాకుండునటుల్ వారు యెహోవా దృషిట్కి ఏ అపరాధమును చేయకుండ వారిని హెచచ్రిక 

చేయవలెను; మీరాలాగు చేసినయెడల అపరాధులు కాకయుందురు. 

ఎజార్ 8:29 => కాబటిట్ మీరు యెరూషలేములో యెహోవా మందిరపు ఖజానా గదులలో, యాజకుల 

యొకక్యు లేవీయుల యొకక్యు ఇశార్యేలు పెదద్ల యొకక్యు పర్ధానులైన వారి యెదుట, వాటిని 

తూచి అపప్గించువరకు వాటిని భదర్ముగా ఉంచుడని వారితో చెపిప్తిని. 
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కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

యెహెజేక్లు 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

మతత్యి 25:13 => ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:11 => అతడు వారిమధయ్ దేవుని వాకయ్ము బోధించుచు, ఒక 

సంవతస్రము మీద ఆరునెలలు అకక్డ నివసించెను. 

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 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:7 => మన పండెర్ండు గోతర్ములవారు ఎడతెగక దివారాతుర్లు దేవుని 

సేవించుచు ఆ వాగాద్నము పొందుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్రు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే 

యూదులు నామీద నేరము మోపియునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 9:12 => ఇతరులకు మీపైని యీ అధికారములో పాలు కలిగినయెడల మాకు 

ఎకుక్వ కలదుగదా? అయితే మేము ఈ అధికారమును వినియోగించుకొనలేదు; కీర్సుత్ సువారత్కు ఏ 

అభయ్ంతరమైనను కలుగజేయకుండుటకై అనిన్టిని సహించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 
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2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => నేనింకను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు ఈ సంగతులను మీతో చెపిప్నది 

మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

1 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

2 తిమోతి 1:4 => నీయందునన్ నిషక్పటమైన విశావ్సమును జాఞ్పకము చేసికొని, నా 

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజు ఞ్డనై 

యునాన్ను.  

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 
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పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

వచనము 35 

మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట 

ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో 

మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:26 => అకక్డనుండి ఓడ యెకిక్, తాము నెరవేరిచ్న పని నిమితత్ము 

దేవుని కృపకు అపప్గింపబడినవారై, మొదట బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:40 => పౌలు సీలను ఏరప్రచుకొని, సహోదరులచేత పర్భువు కృపకు 

అపప్గింపబడినవాడై బయలుదేరి, 

ఆదికాండము 50:24 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవుచునాన్ను; దేవుడు 

నిశచ్యముగా మిముమ్ను చూడవచిచ్, యీ దేశములోనుండి తాను అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో పర్మాణము చేసి యిచిచ్న దేశమునకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవునని చెపెప్ను 

యిరిమ్యా 49:11 => అనాధులగు నీ పిలల్లను విడువుము, నేను వారిని సంరకిష్ంచెదను, నీ 

విధవరాండుర్ ననున్ ఆశర్యింపవలెను. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

యూదా 1:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా, మహిమయు మహాతమ్య్మును ఆధిపతయ్మును 

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  
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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 

హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

యోహాను 15:3 => నేను మీతో చెపిప్న మాటనుబటిట్ మీరిపుప్డు పవితుర్లై యునాన్రు. 

యోహాను 17:17 => సతయ్మందు వారిని పర్తిషఠ్ చేయుము; నీ వాకయ్మే సతయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:21 => పర్తి కటట్డమును ఆయనలో చకక్గా అమరచ్బడి, పర్భువునందు 

పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు వృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:22 => ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ్ మూలముగా దేవునికి నివాససథ్లమై 

యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 
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ఎఫెసీయులకు 4:16 => ఆయన శిరసస్యియునాన్డు, ఆయననుండి సరవ్శరీరము చకక్గా 

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

యూదా 1:20 => పిర్యులారా, మీరు విశవ్సించు అతిపరిశుదద్మైన దానిమీద మిముమ్ను మీరు 

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 3:19 => నేను బిడడ్లలో నినెన్టుల్ ఉంచుకొని, రమయ్ దేశమును జనముల సావ్సథ్య్ములలో 

రాజకీయ సావ్సథ్య్మును నేనెటుల్ నీకిచెచ్దననుకొని యుంటిని. నీవు నా తండీర్ అని నాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

ననున్ మానవనుకొంటిని గదా? 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 9:15 => ఈ హేతువుచేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధములనుండి 

విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నితయ్మైన 
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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 పేతురు 1:4 => మృతులలోనుండి యేసుకీర్సుత్ తిరిగి లేచుటవలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ 

మనకు కలుగునటుల్, అనగా అక్షయమైనదియు, నిరమ్లమైనదియు, వాడబారనిదియునైన సావ్సయ్ము 

మనకు కలుగునటుల్, ఆయన తన విశేష కనికరము చొపుప్న మనలను మరల జనిమ్ంపజేసెను. 

1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగుగ్పడక 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

యూదా 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, యాకోబు సహోదరుడునైన యూదా, తండిర్యైన 

దేవునియందు పేర్మింపబడి, యేసుకీర్సుత్నందు భదర్ము చేయబడి పిలువబడినవారికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

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. 

వచనము 36 

అతడీలాగు చెపిప్ మోకాళూ ల్ని వారందరితో పార్రథ్న చేసెను. 
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సంఖాయ్కాండము 16:15 => అందుకు మోషే మికిక్లి కోపించి నీవు వారి నైవేదయ్మును 

లక్షయ్పెటట్కుము. ఒకక్ గాడిదనైనను వారియొదద్ నేను తీసికొనలేదు; వారిలో ఎవనికిని నేను హాని 

చేయలేదని యెహోవాయొదద్ మనవిచేసెను. 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

1 సమూయేలు 12:4 => నీవు మాకు ఏ అనాయ్యమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు; ఏ మనుషుయ్ని 

యొదద్గాని నీవు దేనినైనను తీసికొనలేదని వారు చెపప్గా 

1 సమూయేలు 12:5 => అతడు అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన 

అభిషేకము చేయించినవాడును ఈ దినమున మీ మీద సాకుష్లైయునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు సాకుష్లే 

అని వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

1 కొరిందీయులకు 9:12 => ఇతరులకు మీపైని యీ అధికారములో పాలు కలిగినయెడల మాకు 

ఎకుక్వ కలదుగదా? అయితే మేము ఈ అధికారమును వినియోగించుకొనలేదు; కీర్సుత్ సువారత్కు ఏ 

అభయ్ంతరమైనను కలుగజేయకుండుటకై అనిన్టిని సహించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 9:15 => నేనైతే వీటిలో దేనినైనను వినియోగించుకొనలేదు; మీరు నాయెడల 

యీలాగున జరుపవలెనని ఈ సంగతులు వార్యను లేదు. ఎవడైనను నా అతిశయమును నిరరథ్కము 

చేయుటకంటె నాకు మరణమే మేలు. 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 
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2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

2 కొరిందీయులకు 12:17 => నేను మీయొదద్కు పంపినవారిలో ఎవనివలననైనను మిముమ్ను 

మోసపుచిచ్ ఆరిజ్ంచుకొంటినా? 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

నిరగ్మకాండము 18:21 => మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 3:51 => యెహోవా మోషేకాజాఞ్పించినటుల్ యెహోవా నోటి మాటచొపుప్న 

అహరోనుకును అతని కుమారులకును విడిపింపబడిన వారి విమోచన ధనమును మోషే యిచెచ్ను. 

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. 
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2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

నెహెమాయ్ 5:16 => ఇదియుగాక నేను ఈ గోడ పని చేయగా నా పనివారును ఆ పనిచేయుచు 

వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 6:12 => అపుప్డు దేవుడు అతని పంపలేదనియు, టోబీయాయును సనబ్లల్టును అతనికి 

లంచమిచిచ్నందున నా విషయమై యీ పర్కటన చేసెననియు తేటగ కనుగొంటిని 

యోబు 6:22 => ఏమైన దయచేయుడని నేను మిముమ్నడిగితినా? మీ ఆసిత్లోనుండి నాకొరకు 

బహుమానమేమైన తెమమ్ని యడిగితినా? 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

సామెతలు 21:26 => దినమెలల్ ఆశలు పుటుట్చుండును నీతిమంతుడు వెనుకతీయక ఇచుచ్చుండును. 

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.  

యెహెజేక్లు 8:1 => ఆరవ సంవతస్రము ఆరవ నెల అయిదవ దినమున నేను నా యింట 

కూరుచ్నియుండగాను యూదా పెదద్లు నా యెదుట కూరుచ్ండియుండగాను పర్భువైన యెహోవా 

హసత్ము నామీదికి వచెచ్ను. 

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. 
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మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 

రోమీయులకు 7:7 => కాబటిట్ యేమందుము? ధరమ్శాసత్రము పాపమాయెనా? అటల్నరాదు. 

ధరమ్శాసత్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును. ఆశింపవదద్ని ధరమ్శాసత్రము 

చెపప్నియెడల దురాశయన ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును.  

2 కొరిందీయులకు 12:18 => మీయొదద్కు వెళుల్టకు తీతును హెచచ్రించి అతనితోకూడ ఒక 

సహోదరుని పంపితిని. తీతు మిముమ్ను మోసపుచిచ్ యేమైన ఆరిజ్ంచుకొనెనా? మేమొకక్ ఆతమ్వలననే 

ఒకక్ అడుగుజాడలయందే నడుచుకొనలేదా?  

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవితర్మైనది కాదు, 

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  
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వచనము 37 

అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు 

విశేషముగా దుఃఖించుచు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:3 => వారు వృతిత్కి డేరాలు కుటుట్వారు. పౌలు అదే వృతిత్గలవాడు 

గనుక వారితో కాపురముండెను; వారు కలిసి పనిచేయుచుండిరి. 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మీరు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనని మముమ్ను మేము 

మాదిరిగా కనుపరచుకొనుటకే యీలాగు చేసితివిు గాని, మాకు అధికారము లేదని చేయలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:15 => అందుకు మోషే మికిక్లి కోపించి నీవు వారి నైవేదయ్మును 

లక్షయ్పెటట్కుము. ఒకక్ గాడిదనైనను వారియొదద్ నేను తీసికొనలేదు; వారిలో ఎవనికిని నేను హాని 

చేయలేదని యెహోవాయొదద్ మనవిచేసెను. 

1 రాజులు 18:13 => నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి 

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను 

బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 
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2 రాజులు 6:2 => నీ సెలవైతే మేము యొరాద్ను నదికి పోయి తలయొక మార్ను అచచ్టనుండి 

తెచుచ్కొని మరియొకచోట నివాసము కటుట్కొందుమని మనవి చేయగా అతడు వెళుల్డని 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోబు 23:11 => నా పాదములు ఆయన అడుగుజాడలు విడువక నడచినవి నేను ఇటు అటు 

తొలగక ఆయన మారగ్ము ననుసరించితిని. 

సామెతలు 31:20 => దీనులకు తన చెయియ్ చాపును దరిదుర్లకు తన చేతులు చాపును 

మతత్యి 20:27 => మీలో ఎవడు ముఖుయ్డై యుండగోరునో వాడు మీ దాసుడై యుండవలెను. 

యోహాను 13:29 => డబుబ్సంచి యూదాయొదద్ ఉండెను గనుక పండుగకు తమకు 

కావలసినవాటిని కొనుమని యైనను, బీదలకేమైన ఇమమ్ని యైనను యేసు వానితో చెపిప్నటుట్ 

కొందరనుకొనిరి.  

యోహాను 21:3 => సీమోను పేతురు నేను చేపలు పటట్బోదునని వారితో అనగా వారు మేమును 

నీతో కూడ వచెచ్దమనిరి. వారు వెళి ల్ దోనె ఎకిక్రి కాని ఆ రాతిర్ యేమియు పటట్లేదు. 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

1 కొరిందీయులకు 9:15 => నేనైతే వీటిలో దేనినైనను వినియోగించుకొనలేదు; మీరు నాయెడల 

యీలాగున జరుపవలెనని ఈ సంగతులు వార్యను లేదు. ఎవడైనను నా అతిశయమును నిరరథ్కము 

చేయుటకంటె నాకు మరణమే మేలు. 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 
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2 కొరిందీయులకు 11:7 => మిముమ్ను హెచిచ్ంపవలెనని మీకు దేవుని సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుచు ననున్ నేనే తగిగ్ంచుకొనినందున పాపము చేసితినా? 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవితర్మైనది కాదు, 

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

వచనము 38 

పౌలు మెడమీద పడి అతనిని ముదుద్పెటుట్కొని, వారు ఓడవరకు అతనిని సాగనంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 
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రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 9:12 => ఇతరులకు మీపైని యీ అధికారములో పాలు కలిగినయెడల మాకు 

ఎకుక్వ కలదుగదా? అయితే మేము ఈ అధికారమును వినియోగించుకొనలేదు; కీర్సుత్ సువారత్కు ఏ 

అభయ్ంతరమైనను కలుగజేయకుండుటకై అనిన్టిని సహించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

2 కొరిందీయులకు 11:12 => అతిశయ కారణము వెదకువారు ఏవిషయములో 

అతిశయించుచునాన్రో, ఆ విషయములో వారును మావలెనే యునాన్రని కనబడు నిమితత్ము వారికి 

కారణము దొరకకుండ కొటిట్వేయుటకు, నేను చేయుచునన్ పర్కారమే ఇక ముందుకును చేతును 

2 కొరిందీయులకు 12:13 => నేను మీకు భారముగా ఉండకపోతినను విషయములో తపప్, మరి ఏ 

విషయములో మీరితర సంఘములకంటె తకుక్వవారైతిరి? నేను చేసిన యీ అనాయ్యమును 

క్షమించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:11 => సంఘమునకు వెలుపటివారియెడల మరాయ్దగా నడుచుకొనుచు, 

మీకేమియు కొదువ లేకుండునటుల్ మేము మీకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము మీరు పరుల జోలికి పోక,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  
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హెబీర్యులకు 12:13 => మరియు కుంటికాలు బెణకక బాగుపడు నిమితత్ము మీ పాదములకు 

మారగ్ములను సరళము చేసికొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 41:2 => యెహోవా వానిని కాపాడి బర్దికించును భూమిమీద వాడు ధనుయ్డగును వాని 

శతుర్వుల యిచఛ్కు నీవు వానిని అపప్గింపవు.  

కీరత్నలు 41:3 => రోగశయయ్మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వానిని 

సవ్సథ్పరచుదువు. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

కీరత్నలు 112:6 => అటిట్వారు ఎపుప్డును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము జాఞ్పకములో 

నుందురు. 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

కీరత్నలు 112:8 => వాని మనసుస్ సిథ్రముగా నుండును తన శతుర్వుల విషయమైన తన కోరిక 

నెరవేరువరకు వాడు భయపడడు. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 
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యెషయా 32:8 => ఘనులు ఘనకారయ్ములు కలిప్ంచుదురు వారు ఘనకారయ్ములనుబటిట్ 

నిలుచుదురు. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడడ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

యెషయా 58:12 => పూరవ్కాలమునుండి పాడైపోయిన సథ్లములను నీ జనులు కటెట్దరు 

అనేకతరముల కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కటెట్దవు విరుగబడినదానిని 

బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడవనియు నీకు పేరు 

పెటట్బడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను. 

మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 
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మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

లూకా 14:12 => మరియు ఆయన తనున్ పిలిచినవానితో ఇటల్నెను నీవు పగటి విందైనను రాతిర్ 

విందైనను చేయునపుప్డు, నీ సేన్హితులనైనను నీ సహోదరులనైనను నీ బంధువులనైనను 

ధనవంతులగు నీ పొరుగువారినైనను పిలువవదుద్; వారు ఒకవేళ నినున్ మరల పిలుతురు గనుక నీకు 

పర్తుయ్పకారము కలుగును. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

లూకా 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:20 => మన తండిర్యైన దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. 

ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

ఆదికాండము 23:13 => సరేకాని నా మనవి ఆలకించుము. ఆ పొలమునకు వెల యిచెచ్దను; అది 

నాయొదద్ పుచుచ్కొనినయెడల మృతిబొందిన నా భారయ్ను పాతిపెటెట్దనని ఆ దేశ పర్జలకు వినబడు 

నటుల్ ఎఫోర్నుతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:14 => నీవు ఐగుపుత్ దేశములో దాసుడవైయునన్పుప్డు నీ దేవుడైన 

యెహోవా నినున్ విమోచించెనని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ మందలోను నీ కళల్ములోను నీ 

దార్క్షగానుగలోను కొంత అవశయ్ముగా వానికియయ్వలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి 

నీకనుగర్హించిన దానిలో కొంత వానికియయ్వలెను. 

2 సమూయేలు 6:19 => సమూహముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులగు సతరీ పురుషులకందరికి ఒకొక్క 

రొటెట్యు ఒకొక్క భక్షయ్మును ఒకొక్క దార్క్షపండల్ అడయు పంచిపెటిట్న తరువాత జనులందరును తమ 

తమ యిండల్కు వెళి ల్పోయిరి. 
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2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

2 రాజులు 6:2 => నీ సెలవైతే మేము యొరాద్ను నదికి పోయి తలయొక మార్ను అచచ్టనుండి 

తెచుచ్కొని మరియొకచోట నివాసము కటుట్కొందుమని మనవి చేయగా అతడు వెళుల్డని 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 37:21 => భకిత్హీనులు అపుప్చేసి తీరచ్కయుందురు నీతిమంతులు దాకిష్ణయ్ము కలిగి 

ధరమ్మితుత్రు. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 21:26 => దినమెలల్ ఆశలు పుటుట్చుండును నీతిమంతుడు వెనుకతీయక ఇచుచ్చుండును. 

సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 

సామెతలు 31:20 => దీనులకు తన చెయియ్ చాపును దరిదుర్లకు తన చేతులు చాపును 

పర్సంగి 3:12 => కావున సంతోషముగా నుండుటకంటెను తమ బర్దుకును సుఖముగా 

వెళల్బుచుచ్టకంటెను, శేర్షఠ్మైనదేదియు నరులకు లేదని నేను తెలిసికొంటిని. 

మతత్యి 20:27 => మీలో ఎవడు ముఖుయ్డై యుండగోరునో వాడు మీ దాసుడై యుండవలెను. 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 
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యోహాను 4:32 => అందుకాయన భుజించుటకు మీకు తెలియని ఆహారము నాకు ఉనన్దని వారితో 

చెపప్గా 

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

యోహాను 13:14 => కాబటిట్ పర్భువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగినయెడల మీరును 

ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే. 

యోహాను 13:29 => డబుబ్సంచి యూదాయొదద్ ఉండెను గనుక పండుగకు తమకు 

కావలసినవాటిని కొనుమని యైనను, బీదలకేమైన ఇమమ్ని యైనను యేసు వానితో చెపిప్నటుట్ 

కొందరనుకొనిరి.  

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

యోహాను 21:25 => యేసు చేసిన కారయ్ములు ఇంకను అనేకములు కలవు. వాటిలో పర్తిదానిని 

వివరించి వార్సినయెడల అటుల్ వార్యబడిన గర్ంథములకు భూలోకమైనను చాలదని నాకు 

తోచుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:16 => అపుప్డు యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్మిచెచ్ను గాని మీరు 

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:3 => వారు వృతిత్కి డేరాలు కుటుట్వారు. పౌలు అదే వృతిత్గలవాడు 

గనుక వారితో కాపురముండెను; వారు కలిసి పనిచేయుచుండిరి. 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 
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రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

గలతీయులకు 5:13 => సహోదరులారా, మీరు సవ్తంతుర్లుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే 

ఒక మాట, ఆ సావ్తంతర్య్మును శారీరకిర్యలకు హేతువు చేసికొనక, పేర్మ కలిగినవారై యొకనికొకడు 

దాసులైయుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:5 => కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

1 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 
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తీతుకు 3:14 => మన వారును నిషఫ్లులు కాకుండు నిమితత్ము అవసరమునుబటిట్ 

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 
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వచనము 1 

మేము వారిని విడిచిపెటిట్ ఓడ ఎకిక్ తినన్గా వెళి ల్ కోసుకును, మరునాడు రొదుకును, అకక్డనుండి 

పతరకును వచిచ్తివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60 => అతడు మోకాళూ ల్ని పర్భువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని 

గొపప్ శబద్ముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిదిర్ంచెను. సౌలు అతని చావునకు సమమ్తించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:13 => తాను చేయించిన అయిదు మూరల పొడవును అయిదు మూరల 

వెడలుప్ను మూడు మూరల యెతుత్నుగల యితత్డి చపప్రమును ముంగిటి ఆవరణమునందుంచి, 

దానిమీద నిలిచియుండి, సమాజముగా కూడియునన్ ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను మోకాళూ ల్ని, 

చేతులు ఆకాశమువైపు చాపి సొలొమోను ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

లూకా 22:41 => ఆ చోటు చేరి ఆయన వారితో మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ పార్రథ్న 

చేయుడని చెపిప్ 

ఎఫెసీయులకు 3:14 => ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి 

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

Page  of 2891 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

1 రాజులు 8:54 => సొలొమోను ఈలాగు పార్రిథ్ంచుటయు వినన్పము చేయుటయు ముగించి 

ఆకాశముతటుట్ తనచేతులను చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట మోకాళూ ల్నుట మాని, లేచి నిలిచిన 

తరువాత 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

వచనము 2 

అపుప్డు ఫేనీకేకు వెళల్బోవుచునన్ ఒక ఓడను చూచి దానిని ఎకిక్ బయలుదేరితివిు.  

1 సమూయేలు 20:41 => వాడు వెళి ల్పోయిన వెంటనే దావీదు దకిష్ణపు దికుక్నుండి బయటికి వచిచ్ 

మూడు మారులు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కొనుచు 

ఏడుచ్చుండిరి. ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా ఏడెచ్ను. 

2 సమూయేలు 15:30 => అయితే దావీదు ఒలీవచెటల్ కొండ యెకుక్చు ఏడుచ్చు, తల కపుప్కొని 

పాదరక్షలు లేకుండ కాలినడకను వెళెళ్ను; అతనియొదద్నునన్ జనులందరును తలలు కపుప్కొని 

యేడుచ్చు కొండ యెకిక్రి. 

2 రాజులు 20:3 => యెహోవా, యథారథ్ హృదయుడనై, సతయ్ముతో నీ సనిన్ధిని నేనెటుల్ 

నడుచుకొంటినో, నీ దృషిట్కి అనుకూలముగా సమసత్మును నేనెటుల్ జరిగించితినో కృపతో జాఞ్పకము 

చేసికొనుమని హిజిక్యా కనీన్ళుల్ విడుచుచు యెహోవాను పార్రిథ్ంచెను. 

ఎజార్ 10:1 => ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 

యోబు 2:12 => వారు వచిచ్ దూరముగా నిలువబడి కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు, అతని పోలచ్లేక తమ 

వసత్రములను చింపుకొని ఆకాశము తటుట్ తలలమీద ధూళి చలుల్కొని యెలుగెతిత్ యేడిచ్రి. 
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కీరత్నలు 126:5 => కనీన్ళుల్ విడుచుచు వితుత్వారు సంతోషగానముతో పంట కోసెదరు. 

2 తిమోతి 1:4 => నీయందునన్ నిషక్పటమైన విశావ్సమును జాఞ్పకము చేసికొని, నా 

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజు ఞ్డనై 

యునాన్ను.  

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

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. 

ఆదికాండము 45:14 => తన తముమ్ డైన బెనాయ్మీను మెడమీద పడి యేడెచ్ను; బెనాయ్మీను అతని 

మెడమీదపడి యేడెచ్ను. 

ఆదికాండము 46:29 => యోసేపు తన రథమును సిదధ్ము చేయించి తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును 

ఎదురొక్నుటకు గోషెనుకు వెళి ల్ అతనికి కనబడెను. అపుప్డతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ 

పటుట్కొని యెంతో ఏడెచ్ను. 

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:26 => పవితర్మైన ముదుద్పెటుట్కొని సహోదరులకందరికిని వందనములు 

చేయుడి. 
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ఆదికాండము 29:13 => లాబాను తన సహోదరి కుమారుడైన యాకోబు సమాచారము వినినపుప్డు 

అతనిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్కొని వచిచ్ అతని కౌగలించి ముదుద్పెటుట్కొని తన యింటికి తోడుకొని 

పోయెను. అతడు ఈ సంగతులనిన్యు లాబానుతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:28 => అయితే నీవు నా కుమారులను నా కుమారెత్లను ననున్ ముదుద్పెటుట్కొన 

నియయ్క పిచిచ్పటిట్ యిటుల్ చేసితివి. 

ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

ఆదికాండము 43:30 => అపుప్డు తన తముమ్నిమీద యోసేపునకు పేర్మ పొరుల్కొని వచెచ్ను గనుక 

అతడు తవ్రపడి యేడుచ్టకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళి ల్ అకక్డ ఏడెచ్ను. 

ఆదికాండము 45:2 => అతడు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఐగుపీత్యులును ఫరో యింటివారును వినిరి. 

ఆదికాండము 45:15 => అతడు తన సహోదరులందరిని ముదుద్ పెటుట్కొని వారిమీద పడి యేడిచ్న 

తరువాత అతని సహోదరులు అతనితో మాటలాడిరి. 

నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 

రూతు 1:9 => మీలో ఒకొక్కక్తె పెండిల్ చేసికొని తన యింట నెమమ్ది నొందునటుల్ యెహోవా 

దయచేయును గాక అని వారితో చెపిప్ వారిని ముదుద్ పెటుట్కొనెను. 

2 సమూయేలు 19:39 => జనులందరును రాజును నది యవతలకు రాగా రాజు బరిజ్లల్యిని 

ముదుద్పెటుట్కొని దీవించెను; తరువాత బరిజ్లల్యి తన సథ్లమునకు వెళి ల్పోయెను. 

1 రాజులు 19:20 => అతడు ఎడల్ను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్ నేను పోయి నా తలిదండుర్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని తిరిగివచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని సెలవడుగగా అతడు పోయి రముమ్, 

నావలన నీకు నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను. 

లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:1 => ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు 

పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు 

బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:1 => మేము వారిని విడిచిపెటిట్ ఓడ ఎకిక్ తినన్గా వెళి ల్ కోసుకును, 

మరునాడు రొదుకును, అకక్డనుండి పతరకును వచిచ్తివిు. 

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. 

వచనము 3 

కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, సిరియవైపుగా వెళి ల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ 

ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:25 => ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను 

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:16 => మరియు కైసరయనుండి కొందరు శిషుయ్లు, మొదటనుండి 

శిషుయ్డుగా ఉండిన కుపీర్యుడైన మాన్సోను ఇంట మేము దిగవలెనను ఉదేద్శముతో అతనిని 

వెంటబెటుట్కొని మాతో కూడ వచిచ్రి. 
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1 కొరిందీయులకు 16:11 => గనుక ఎవడైన అతనిని తృణీకరింపవదుద్. నాయొదద్కు వచుచ్టకు 

అతనిని సమాధానముతో సాగనంపుడి; అతడు సహోదరులతో కూడ వచుచ్నని యెదురు 

చూచుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:16 => అపుప్డా మనుషుయ్లు అకక్డనుండి లేచి సొదొమతటుట్ చూచిరి. అబార్హాము 

వారిని సాగనంపుటకు వారితోకూడ వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 43:3 => యూదా అతని చూచి ఆ మనుషుయ్డు మీ తముమ్డు మీతో ఉంటేనే గాని 

మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గటిట్గా చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:6 => అపుప్డు మీయొదద్ కొంతకాలము ఆగవచుచ్ను, ఒకవేళ 

శీతకాలమంతయు గడుపుదును. అపుప్డు నేను వెళె ల్డి సథ్లమునకు మీరు ననున్ సాగనంపవచుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు ఎఫెసులోనునన్ 

పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

ఫిలిపీప్యులకు 2:28 => కాబటిట్ మీరు అతనిని చూచి మరల సంతోషించు నిమితత్మును నా కునన్ 

దుఃఖము తగుగ్ నిమితత్మును అతనిని మరి శీఘర్ముగా పంపితిని. 

కొలొసస్యులకు 2:1 => మీ కొరకును, లవొదికయ వారికొరకును, శరీరరీతిగా నా ముఖము 

చూడని వారందరికొరకును 

2 తిమోతి 1:4 => నీయందునన్ నిషక్పటమైన విశావ్సమును జాఞ్పకము చేసికొని, నా 

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజు ఞ్డనై 

యునాన్ను.  

వచనము 4 

మేమకక్డనునన్ శిషుయ్లను కనుగొని యేడు దినములకక్డ ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో 

కాలుపెటట్వదద్ని ఆతమ్ దావ్రా పౌలుతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:38 => పౌలు మెడమీద పడి అతనిని ముదుద్పెటుట్కొని, వారు ఓడవరకు 

అతనిని సాగనంపిరి. 

1 సమూయేలు 20:41 => వాడు వెళి ల్పోయిన వెంటనే దావీదు దకిష్ణపు దికుక్నుండి బయటికి వచిచ్ 

మూడు మారులు సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేసిన తరవాత వారు ఒకరినొకరు ముదుద్పెటుట్కొనుచు 

ఏడుచ్చుండిరి. ఈలాగుండగా దావీదు మరింత బిగగ్రగా ఏడెచ్ను. 

1 సమూయేలు 20:42 => అంతట యోనాతాను యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ను నీ సంతతికిని 

నా సంతతికిని మధయ్ను ఎనన్టెనన్టికి సాకిష్గా నుండునుగాక. మనమిదద్రము యెహోవా 

నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేసికొని యునాన్ము గనుక మనసుస్లో నెమమ్ది గలిగి పొమమ్ని 

దావీదుతో చెపప్గా దావీదు లేచి వెళి ల్పోయెను; యోనాతానును పటట్ణమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => సహోదరులారా, మేము శరీరమునుబటిట్ కొదిద్ కాలము మిముమ్ను 

ఎడబాసియునన్ను, మనసుస్నుబటిట్ మీదగగ్ర ఉండి, మిగుల అపేక్షతో మీ ముఖము చూడవలెనని మరి 

యెకుక్వగా పర్యతన్ము చేసితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:4 => అకక్డనుండి బయలుదేరిన తరువాత ఎదురుగాలి 

కొటుట్చునన్ందున కుపర్చాటున ఓడ నడిపించితివిు. 

లూకా 5:4 => ఆయన బోధించుట చాలించిన తరువాత నీవు దోనెను లోతునకు నడిపించి, చేపలు 

పటుట్టకు మీ వలలు వేయుడని సీమోనుతో చెపప్గా 

లూకా 8:22 => మరియొకనాడు ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ ఒక దోనెయెకిక్ సరసుస్ అదద్రికి 

పోదమని వారితో చెపప్గా, వారు ఆ దోనెను తోర్సి బయలుదేరిరి. 

వచనము 5 
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ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు 

మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును మేమును సముదర్తీరమున 

మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:6 => అకక్డ శతాధిపతి ఇటలీ వెళల్నైయునన్ అలెకస్ందిర్య పటట్ణపు ఓడ 

కనుగొని అందులో మముమ్ను ఎకిక్ంచెను. 

యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

వచనము 6 

అంతట మేము ఓడ ఎకిక్తివిు, వారు తమ తమ యిండల్కు తిరిగి వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:16 => మరియు కైసరయనుండి కొందరు శిషుయ్లు, మొదటనుండి 

శిషుయ్డుగా ఉండిన కుపీర్యుడైన మాన్సోను ఇంట మేము దిగవలెనను ఉదేద్శముతో అతనిని 

వెంటబెటుట్కొని మాతో కూడ వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:4 => కాబటిట్ వీరు పరిశుదాధ్తమ్చేత పంపబడినవారై సెలూకయకు వచిచ్ 

అకక్డనుండి ఓడయెకిక్ కుపర్కు వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:4 => అకక్డనుండి బయలుదేరిన తరువాత ఎదురుగాలి 

కొటుట్చునన్ందున కుపర్చాటున ఓడ నడిపించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:18 => పౌలు ఇంకను బహుదినములకక్డ ఉండిన తరువాత 

సహోదరులయొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, తనకు మొర్కుక్బడి యునన్ందున కెంకేర్యలో తల వెండుర్కలు 

కతిత్రించుకొని ఓడ యెకిక్ సిరియకు బయలుదేరెను. పిర్సిక్లల్ అకుల అనువారు అతనితో కూడ వెళి ల్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 10:6 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవా సనిన్ధిని మరల దుష  పర్వరత్నులైరి. వారు 

యెహోవాను విసరిజ్ంచి ఆయన సేవ మానివేసి, బయలులు అషాత్రోతులు అను సిరియనుల దేవతలను 

సీదోనీయుల దేవతలను మోయాబీయుల దేవతలను అమోమ్నీయుల దేవతలను ఫిలిషీత్యుల దేవతలను 

పూజించుచువచిచ్రి. 

2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 
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యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

లూకా 2:2 => ఇది కురేనియు సిరియదేశమునకు అధిపతియై యునన్పుప్డు జరిగిన మొదటి 

పర్జాసంఖయ్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:20 => తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అతాయ్గర్హము 

కలిగినందున వారేకమనసుస్తో రాజునొదద్కు వచిచ్ అంతఃపురమునకు పైవిచారణకరత్యగు బాల్సుత్ను 

తమ పక్షముగా చేసికొని సమాధానపడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొకక్ దేశమునుండి 

వారి దేశమునకు గార్సము వచుచ్చుండెను. 

కీరత్నలు 45:12 => తూరు కుమారెత్ నైవేదయ్ము తీసికొనివచుచ్ను జనులలో ఐశవ్రయ్వంతులు నీ 

దయను వెదకుదురు. 

కీరత్నలు 87:4 => రహబును ఐగుపుత్ బబులోనును నాకు పరిచయులని నేను తెలియజెపుప్చునాన్ను 

ఫిలిషీత్య తూరు కూషులను చూడుము వీరు అచచ్ట జనిమ్ంచిరని యందురు. 

యెషయా 23:17 => డెబబ్ది సంవతస్రముల అంతమున యెహోవా తూరును దరిశ్ంచును అది 

వేశయ్జీతమునకు మరల భూమిమీదనునన్ సమసత్ లోక రాజయ్ములతో వయ్భిచారము చేయును.  

యెషయా 23:18 => వేశయ్ జీతముగా ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును అది 

కూరచ్బడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్ 

భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్రములకును ఆ పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.  

మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 
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లూకా 10:13 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడిన యెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని కూరుచ్ండి మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 

వచనము 7 

మేము తూరునుండి చేసిన పర్యాణము ముగించి, తొలెమాయికి వచిచ్, సహోదరులను కుశలమడిగి 

వారియొదద్ ఒక దినముంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:1 => అపొలోల్ కొరింథులో నునన్పుప్డు జరిగినదేమనగా, పౌలు 

పైపర్దేశములలో సంచరించి ఎఫెసునకు వచిచ్ కొందరు శిషుయ్లను చూచి మీరు విశవ్సించినపుప్డు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందితిరా? అని వారినడుగగా 

మతత్యి 10:11 => మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైనను గార్మములోనైనను పర్వేశించునపుప్డు, 

అందులో ఎవడు యోగుయ్డో విచారణచేసి, అకక్డనుండి వెళుల్వరకు అతని యింటనే బసచేయుడి. 

2 తిమోతి 1:17 => అతడు రోమాకు వచిచ్నపుప్డు నా సంకెళల్నుగూరిచ్ సిగుగ్పడక శర్దధ్గా ననున్ 

వెదకి, కనుగొని, అనేక పరాయ్యములు ఆదరించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:6 => పులియని రొటెట్ల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎకిక్ ఫిలిపీప్ 

విడిచి, అయిదు దినములలో తోర్యకు వచిచ్, అచచ్ట వారియొదద్ ఏడు దినములు గడిపితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7 => ఆదివారమున మేము రొటెట్ విరుచుటకు కూడినపుప్డు, పౌలు 

మరునాడు వెళల్నైయుండి, వారితో పర్సంగించుచు అరధ్రాతిర్వరకు విసత్రించి మాటలాడుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:14 => అకక్డ సహోదరులను మేము చూచినపుప్డు వారు తమయొదద్ 

ఏడు దినములుండవలెనని మముమ్ను వేడుకొనిరి. ఆ మీదట రోమాకు వచిచ్తివిు. 
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పర్కటన 1:10 => పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:10 => మేమనేక దినములకక్డ ఉండగా, అగబు అను ఒక పర్వకత్ 

యూదయనుండి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:12 => ఈ మాట వినినపుప్డు మేమును అకక్డివారును 

యెరూషలేమునకు వెళల్వదద్ని అతని బతిమాలుకొంటిమి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:22 => ఇదిగో నేనిపుప్డు ఆతమ్యందు బంధింపబడినవాడనై 

యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదుగాని, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:19 => పేతురు ఆ దరశ్నమునుగూరిచ్ యోచించుచుండగా ఆతమ్ ఇదిగో 

ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నినున్ వెదకుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:27 => ఆ దినములయందు పర్వకత్లు యెరూషలేమునుండి 

అంతియొకయకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:16 => సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని 

పౌలు తవ్రపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును 

దాటిపోవలెనని నిశచ్యించుకొని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:23 => బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని 

పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:12 => ఈ మాట వినినపుప్డు మేమును అకక్డివారును 

యెరూషలేమునకు వెళల్వదద్ని అతని బతిమాలుకొంటిమి గాని 
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వచనము 8 

మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ 

ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:38 => పౌలు మెడమీద పడి అతనిని ముదుద్పెటుట్కొని, వారు ఓడవరకు 

అతనిని సాగనంపిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:11 => నేడు నినున్ తనకు సవ్జనముగా నియమించుకొని తానే నీకు 

దేవుడైయుండునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నేడు నీకు నియమించుచునన్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

నిబంధనలోను ఆయన పర్మాణము చేసినదానిలోను నీవు పాలుపొందుటకై ఇశార్యేలీయులలో 

పర్తివాడు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:12 => అనగా మీలో ముఖుయ్లేమి, మీ గోతర్పువారేమి మీ పెదద్లేమి, మీ 

నాయకులేమి మీ పిలల్లేమి, మీ భారయ్లేమి,  

యెహోషువ 24:15 => యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని 

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 

మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:13 => యూదావారందరును తమ శిశువులతోను భారయ్లతోను 

పిలల్లతోను యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడిరి. 
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నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

మతత్యి 14:21 => సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు ఇంచుమించు అయిదు వేలమంది 

పురుషులు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:36 => అతడీలాగు చెపిప్ మోకాళూ ల్ని వారందరితో పార్రథ్న చేసెను. 

1 రాజులు 8:54 => సొలొమోను ఈలాగు పార్రిథ్ంచుటయు వినన్పము చేయుటయు ముగించి 

ఆకాశముతటుట్ తనచేతులను చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట మోకాళూ ల్నుట మాని, లేచి నిలిచిన 

తరువాత 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

మారుక్ 1:40 => ఒక కుషఠ్రోగి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని నీకిషట్మైతే ననున్ 

శుదుధ్నిగా చేయగలవని ఆయనతో చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనగా 

ఆదికాండము 18:16 => అపుప్డా మనుషుయ్లు అకక్డనుండి లేచి సొదొమతటుట్ చూచిరి. అబార్హాము 

వారిని సాగనంపుటకు వారితోకూడ వెళె ల్ను. 

యెహోషువ 8:35 => యెహోషువ సరవ్సమాజము నెదుట మోషే ఆజాఞ్పించిన వాటనిన్టిలో చదువక 

విడిచిన మాటయొకక్టియు లేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:13 => తాను చేయించిన అయిదు మూరల పొడవును అయిదు మూరల 

వెడలుప్ను మూడు మూరల యెతుత్నుగల యితత్డి చపప్రమును ముంగిటి ఆవరణమునందుంచి, 

దానిమీద నిలిచియుండి, సమాజముగా కూడియునన్ ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను మోకాళూ ల్ని, 

చేతులు ఆకాశమువైపు చాపి సొలొమోను ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను. 
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ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

ఎజార్ 10:1 => ఎజార్ యేడుచ్చు దేవుని మందిరము ఎదుట సాషాట్ంగపడుచు, పాపమును ఒపుప్కొని 

పార్రథ్న చేసెను. ఇశార్యేలీయులలో పురుషులు సతరీలు చినన్వారు మికిక్లి గొపప్ సమూహముగా 

అతనియొదద్కు కూడివచిచ్ బహుగా ఏడవ్గా 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60 => అతడు మోకాళూ ల్ని పర్భువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని 

గొపప్ శబద్ముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిదిర్ంచెను. సౌలు అతని చావునకు సమమ్తించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:13 => విశార్ంతిదినమున గవిని దాటి నదీతీరమున పార్రథ్న 

జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:1 => ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు 

పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు 

బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:15 => అకక్డనుండి సహోదరులు మా సంగతి విని అపీప్యా సంతపేట 

వరకును తిర్సతర్ములవరకును మముమ్ను ఎదురొక్నుటకు వచిచ్రి. పౌలు వారిని చూచి దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను 
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రోమీయులకు 15:24 => నేను సెప్యిను దేశమునకు వెళుల్నపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచి, 

మొదట మీ సహవాసమువలన కొంతమటుట్కు సంతృపిత్పొంది, మీచేత అకక్డికి సాగనంపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:6 => అపుప్డు మీయొదద్ కొంతకాలము ఆగవచుచ్ను, ఒకవేళ 

శీతకాలమంతయు గడుపుదును. అపుప్డు నేను వెళె ల్డి సథ్లమునకు మీరు ననున్ సాగనంపవచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:6 => మేము శర్మ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును 

పొందుదుము; మేమాదరణ పొందినను మీ ఆదరణకొరకై పొందుదుము. ఈ ఆదరణ, మేముకూడ 

పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:16 => మీయొదద్నుండి మాసిదోనియకు వెళి ల్ మాసిదోనియనుండి మరల 

మీయొదద్కు వచిచ్, మీచేత యూదయకు సాగనంపబడవలెనని ఉదేద్శించితిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:14 => ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి 

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

తీతుకు 3:13 => ధరమ్శాసత్రవేదియైన జేనాను అపొలోల్నును శీఘర్ముగా సాగనంపుము; వారికేమియు 

తకుక్వ లేకుండ చూడుము. 

3 యోహాను 1:6 => వారు నీ పేర్మనుగూరిచ్ సంఘము ఎదుట సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు 

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

వచనము 9 

కనయ్కలుగా ఉనన్ నలుగురు కుమారెత్లు అతనికుండిరి, వారు పర్వచించువారు. 

2 కొరిందీయులకు 2:13 => నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి 

మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 
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యోహాను 1:11 => ఆయన తన సవ్కీయులయొదద్కు వచెచ్ను; ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను 

అంగీకరింపలేదు. 

యోహాను 7:53 => అంతట ఎవరి యింటికి వారు వెళి ల్రి. 

యోహాను 16:32 => యిదిగో మీలో పర్తివాడును ఎవని యింటికి వాడు చెదరిపోయి ననున్ 

ఒంటరిగా విడిచిపెటుట్ గడియ వచుచ్చునన్ది, వచేచ్యునన్ది; అయితే తండిర్ నాతో ఉనాన్డు గనుక నేను 

ఒంటరిగా లేను.  

యోహాను 19:27 => తరువాత శిషుయ్ని చూచి యిదిగో నీ తలిల్ అని చెపెప్ను. ఆ గడియనుండి ఆ 

శిషుయ్డు ఆమెను తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:1 => ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు 

పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు 

బయలుదేరెను. 

వచనము 10 

మేమనేక దినములకక్డ ఉండగా, అగబు అను ఒక పర్వకత్ యూదయనుండి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:13 => కొనిన్ దినములైన తరువాత రాజైన అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు ఫేసుత్ 

దరశ్నము చేసికొనుటకు కైసరయకు వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 10:4 => వారు నినున్ కుశలపర్శన్లడిగి నీకు రెండు రొటెట్లు ఇతుత్రు. అవి వారిచేత 

నీవు తీసికొనవలెను. 

1 సమూయేలు 13:10 => అతడు దహనబలి అరిప్ంచి చాలించిన వెంటనే సమూయేలు వచెచ్ను. 

సౌలు అతనిని కలిసికొని అతనికి వందనము చేయుటకై బయలుదేరగా 
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మతత్యి 5:47 => మీ సహోదరులకు మాతర్ము వందనము చేసినయెడల మీరు ఎకుక్వ 

చేయుచునన్దేమి? అనయ్జనులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

హెబీర్యులకు 13:24 => మీపైని నాయకులైనవారికందరికిని పరిశుదుధ్లకందరికిని నా 

వందనములు చెపుప్డి. ఇటలీవారు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:10 => మేమనేక దినములకక్డ ఉండగా, అగబు అను ఒక పర్వకత్ 

యూదయనుండి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:12 => సురకూసైకి వచిచ్ అకక్డ మూడు దినములుంటిమి. 

పరమగీతము 1:2 => నోటిముదుద్లతో అతడు ననున్ ముదుద్ పెటుట్కొనునుగాక నీ పేర్మ 

దార్కాష్రసముకనన్ మధురము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:14 => అకక్డ సహోదరులను మేము చూచినపుప్డు వారు తమయొదద్ 

ఏడు దినములుండవలెనని మముమ్ను వేడుకొనిరి. ఆ మీదట రోమాకు వచిచ్తివిు. 

వచనము 11 

అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని 

యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని 

పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:10 => అతనికి ఆ దరశ్నము కలిగినపుప్డు వారికి సువారత్ 

పర్కటించుటకు దేవుడు మముమ్ను పిలిచియునాన్డని మేము నిశచ్యించుకొని వెంటనే మాసిదోనియకు 

బయలుదేరుటకు యతన్ము చేసితివి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:13 => విశార్ంతిదినమున గవిని దాటి నదీతీరమున పార్రథ్న 

జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:16 => మేము పార్రథ్నాసథ్లమునకు వెళుల్చుండగా (పుతోను అను) 

దయయ్ము పటిట్నదై, సోదె చెపుప్టచేత తన యజమానులకు బహు లాభము సంపాదించుచునన్ యొక 

చినన్ది మాకు ఎదురుగా వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:6 => పులియని రొటెట్ల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎకిక్ ఫిలిపీప్ 

విడిచి, అయిదు దినములలో తోర్యకు వచిచ్, అచచ్ట వారియొదద్ ఏడు దినములు గడిపితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:13 => మేము ముందుగా ఓడ ఎకిక్ అసుస్లో పౌలును 

ఎకిక్ంచుకొనవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తివిు. తాను కాలినడకను వెళల్వలెనని అతడా పర్కారముగా మాకు 

నియమించియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:11 => మూడు నెలలైన తరువాత, ఆ దీవ్పమందు శీతకాలమంతయు 

గడపిన అశివ్నీ చిహన్ముగల అలెకస్ందిర్య పటట్ణపు ఓడ ఎకిక్ బయలుదేరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40 => అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు 

వచుచ్వరకు అతడు పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 
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పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళి ల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:6 => జనసమూహములు విని ఫిలిపుప్ చేసిన సూచక కిర్యలను 

చూచినందున అతడు చెపిప్న మాటలయందు ఏక మనసుస్తో లక్షయ్ముంచగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:8 => అందుకు ఆ పటట్ణములో మిగుల సంతోషము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:11 => అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని 

విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:13 => అపుప్డు సీమోను కూడ నమిమ్ బాపిత్సమ్ముపొంది ఫిలిపుప్ను 

ఎడబాయకుండి, సూచక కిర్యలును గొపప్ అదుభ్తములును జరుగుట చూచి విభార్ంతినొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:26 => పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళి ల్, యెరూషలేమునుండి 

గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27 => అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై 

ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:28 => అతడు తిరిగి వెళుల్చు, తన రథముమీద కూరుచ్ండి పర్వకత్యైన 

యెషయా గర్ంథము చదువుచుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:29 => అపుప్డు ఆతమ్ ఫిలిపుప్తో నీవు ఆ రథము దగగ్రకుపోయి దానిని 

కలిసికొనుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31 => అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు 

గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:32 => అతడు లేఖనమందు చదువుచునన్ భాగమేదనగా ఆయన గొఱఱ్వలె 

వధకు తేబడెను బొచుచ్ కతిత్రించువాని యెదుట గొఱఱ్పిలల్ ఏలాగు మౌనముగా ఉండునో ఆలాగే ఆయన 

నోరు తెరవకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:33 => ఆయన దీనతవ్మునుబటిట్ ఆయనకు నాయ్యవిమరశ్ 

దొరకకపోయెను ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరింతురు? ఆయన జీవము భూమిమీదనుండి 

తీసివేయబడినది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:34 => అపుప్డు నపుంసకుడు పర్వకత్ యెవనిగూరిచ్ యీలాగు 

చెపుప్చునాన్డు? తనున్ గూరిచ్యా, వేరొకని గూరిచ్యా?దయచేసి నాకు తెలుపుమని ఫిలిపుప్నడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:36 => వారు తోర్వలో వెళుల్చుండగా నీళుల్నన్ యొక చోటికి వచిచ్నపుప్డు 

నపుంసకుడు ఇదిగో నీళుల్; నాకు బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ఆటంకమేమని అడిగి రథము నిలుపుమని 

ఆజాఞ్పించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:38 => అంతట ఫిలిపుప్ అతనికి బాపిత్సమ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40 => అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు 

వచుచ్వరకు అతడు పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

2 తిమోతి 4:5 => అయితే నీవు అనిన్ విషయములలో మితముగా ఉండుము, శర్మపడుము, 

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 

నెహెమాయ్ 3:12 => వారిని ఆనుకొని యెరూషలేములో సగమునకు అధిపతియైన హలోల్హెషు 

కుమారుడైన షలూల్మును ఆతని కుమారెత్లును బాగుచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:19 => హేరోదు అతని కోసరము వెదకినపుప్డు అతడు కనబడనందున 

కావలివారిని విమరిశ్ంచి వారిని చంపనాజాఞ్పించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయనుండి 

కైసరయకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:16 => మరియు కైసరయనుండి కొందరు శిషుయ్లు, మొదటనుండి 

శిషుయ్డుగా ఉండిన కుపీర్యుడైన మాన్సోను ఇంట మేము దిగవలెనను ఉదేద్శముతో అతనిని 

వెంటబెటుట్కొని మాతో కూడ వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:23 => మరియు అతని విడిగా కావలిలో ఉంచి, అతనికి పరిచారము 

చేయుటకు అతని సవ్జనులలో ఎవరిని ఆటంకపరచకూడదని శతాధిపతికి ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:14 => అకక్డ సహోదరులను మేము చూచినపుప్డు వారు తమయొదద్ 

ఏడు దినములుండవలెనని మముమ్ను వేడుకొనిరి. ఆ మీదట రోమాకు వచిచ్తివిు. 
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వచనము 12 

ఈ మాట వినినపుప్డు మేమును అకక్డివారును యెరూషలేమునకు వెళల్వదద్ని అతని 

బతిమాలుకొంటిమి గాని 

1 కొరిందీయులకు 7:25 => కనయ్కల విషయమై, పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్ నేను పొందలేదు గాని 

నమమ్కమైనవాడనై యుండుటకు పర్భువు వలన కనికరము పొందినవాడనై నా తాతప్రయ్ము 

చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:26 => ఇపప్టి ఇబబ్ందినిబటిట్ పురుషుడు తానునన్ సిథ్తిలోనే యుండుట మేలని 

తలంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:27 => భారయ్కు బదుధ్డవై యుంటివా? విడుదల కోరవదుద్. భారయ్లేక 

విడిగానుంటివా? వివాహము కోరవదుద్. 

1 కొరిందీయులకు 7:28 => అయినను నీవు పెండిల్ చేసికొనినను పాపము లేదు, కనయ్క పెండిల్ 

చేసికొనినను ఆమెకు పాపము లేదు; అయితే అటిట్వారికి శరీర సంబంధమైన శర్మలు కలుగును; అవి 

మీకు కలుగకుండవలెనని కోరుచునాన్ను 

1 కొరిందీయులకు 7:29 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నదేమనగా, కాలము సంకుచితమైయునన్ది 

గనుక ఇకమీదట భారయ్లు కలిగినవారు భారయ్లు లేనటుట్ను 

1 కొరిందీయులకు 7:30 => ఏడుచ్వారు ఏడవ్నటుట్ను సంతోషపడువారు సంతోషపడనటుట్ను 

కొనువారు తాము కొనినది తమది కానటుట్ను 

1 కొరిందీయులకు 7:31 => ఈ లోకము అనుభవించువారు అమితముగా అనుభవింపనటుట్ను 

ఉండవలెను; ఏలయనగా ఈ లోకపు నటన గతించుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 7:32 => మీరు చింత లేనివారై యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. పెండిల్ కానివాడు 

పర్భువును ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని పర్భువు విషయమైన కారయ్ములనుగూరిచ్ చింతించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 7:33 => పెండిల్యైనవాడు భారయ్ను ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని 

లోకవిషయమైన వాటిని గూరిచ్ చింతించుచునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 7:34 => అటువలెనే పెండిల్కాని సతరీయు కనయ్కయు తాము శరీరమందును 

ఆతమ్యందును పవితుర్రాండర్యి యుండుటకు పర్భువు విషయమైన కారయ్ములనుగూరిచ్ 

చింతించుచుందురు గాని పెండిల్యైనది భరత్ను ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని లోకవిషయమైన వాటిని 

గూరిచ్ చింతించుచునన్ది 

1 కొరిందీయులకు 7:38 => కాబటిట్ తన కుమారెత్కు పెండిల్చేయువాడు బాగుగా పర్వరిత్ంచుచునాన్డు, 

పెండిల్ చేయనివాడు మరి బాగుగా పర్వరిత్ంచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

నిరగ్మకాండము 15:20 => మరియు అహరోను సహోదరియు పర్వకి త్ర్యునగు మిరాయ్ము తంబురను 

చేతపటుట్కొనెను. సతరీలందరు తంబురలతోను నాటయ్ములతోను ఆమె వెంబడి వెళల్గా 

నాయ్యాధిపతులు 4:4 => ఆ కాలమున లపీప్దోతునకు భారయ్యైన దెబోరా అను పర్వకి త్ర్ 

ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యాధిపతినిగా ఉండెను. 

2 రాజులు 22:14 => కాబటిట్ యాజకుడైన హిలీక్యాయును, అహికామును, అకోబ్రును, 

షాఫానును, అశాయాయును పర్వకి త్ర్యగు హులాద్యొదద్కు వచిచ్రి. ఈమె వసత్రశాలకు అధికారియగు 

హరహ్షుకు పుటిట్న తికావ్కు కుమారుడైన షలూల్మునకు భారయ్యై యెరూషలేములో రెండవ భాగమందు 

కాపురసుథ్రాలై యుండెను. ఈమెయొదద్కు వారు వచిచ్ మాటలాడగా 

నెహెమాయ్ 6:14 => నా దేవా, వారి కిర్యలనుబటిట్ టోబీయాను సనబ్లల్టును ననున్ భయపెటట్వలెనని 

కనిపెటిట్ యునన్ పర్వకత్లను, నోవదాయ్ అను పర్వకి త్ర్ని జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

1 కొరిందీయులకు 11:4 => ఏ పురుషుడు తలమీద ముసుకు వేసికొని పార్రథ్న చేయునో లేక 

పర్వచించునో, ఆ పురుషుడు తన తలను అవమానపరచును. 
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1 కొరిందీయులకు 11:5 => ఏ సతరీ తలమీద ముసుకు వేసికొనక పార్రథ్న చేయునో లేక పర్వచించునో, 

ఆ సతరీ తన తలను అవమానపరచును; ఏలయనగా అది ఆమెకు కౌష్రము చేయబడినటుట్గానే 

యుండును. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకి త్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:22 => అపుప్డు హిలీక్యాయును రాజు నియమించినవారును 

సంగతినిగూరిచ్ విచారణచేయుటకై హరహ్షుకు పుటిట్న తికావ్ కుమారుడును వసత్రశాలకు 

పైవిచారణకరత్యునగు షలూల్ముయొకక్ భారయ్యైన హులాద్ అను పర్వకి త్ర్యొదద్కు పోయిరి. ఆమె 

అపుప్డు యెరూషలేమునకు చేరిన యుపభాగములో కాపురముండెను. వారు ఆమెతో సంగతి చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 3:12 => వారిని ఆనుకొని యెరూషలేములో సగమునకు అధిపతియైన హలోల్హెషు 

కుమారుడైన షలూల్మును ఆతని కుమారెత్లును బాగుచేసిరి. 

లూకా 2:36 => మరియు ఆషేరు గోతిర్కురాలును పనూయేలు కుమారెత్యునైన అనన్ అను ఒక 

పర్వకి త్ర్ యుండెను. ఆమె కనాయ్తవ్ము మొదలు ఏడేండుల్ పెనిమిటితో సంసారముచేసి బహుకాలము 

గడిచినదై, 

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 11:27 => ఆ దినములయందు పర్వకత్లు యెరూషలేమునుండి 

అంతియొకయకు వచిచ్రి. 
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రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

వచనము 13 

పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము 

నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:4 => మేమకక్డనునన్ శిషుయ్లను కనుగొని యేడు దినములకక్డ 

ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలుపెటట్వదద్ని ఆతమ్ దావ్రా పౌలుతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:7 => మేము తూరునుండి చేసిన పర్యాణము ముగించి, తొలెమాయికి 

వచిచ్, సహోదరులను కుశలమడిగి వారియొదద్ ఒక దినముంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:16 => సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని 

పౌలు తవ్రపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును 

దాటిపోవలెనని నిశచ్యించుకొని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:28 => వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమంతట గొపప్ 

కరవు రాబోవుచునన్దని ఆతమ్దావ్రా సూచించెను. అది కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ కాలమందు సంభవించెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

వచనము 14 

అతడు ఒపుప్కొననందున మేము పర్భువు చితత్ము జరుగునుగాక అని ఊరకుంటిమి. 
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1 సమూయేలు 15:27 => వెళి ల్పోవలెనని తిరుగగా, సౌలు అతని దుపప్టిచెంగు పటుట్కొనినందున 

అది చినిగెను. 

1 సమూయేలు 15:28 => అపుప్డు సమూయేలు అతనితో ఇటల్నెను నేడు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్మును నీచేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉతత్ముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని 

అపప్గించియునాన్డు. 

1 రాజులు 11:29 => అంతట యరొబాము యెరూషలేములోనుండి బయలు వెడలిపోగా 

షిలోనీయుడును పర్వకత్యునగు అహీయా అతనిని మారగ్మందు కనుగొనెను; అహీయా కొర్తత్ వసత్రము 

ధరించుకొనియుండెను, వారిదద్రు తపప్ పొలములో మరి యెవడును లేకపోయెను. 

1 రాజులు 11:30 => అంతట అహీయా తాను ధరించుకొనియునన్ కొర్తత్ వసత్రమును పటుట్కొని 

పండెర్ండు తునకలుగా చింపి యరొబాముతో ఇటల్నెను ఈ పది తునకలను నీవు తీసికొనుము; 

1 రాజులు 11:31 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనులు ననున్ 

విడిచిపెటిట్ అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల దేవతకును కెమోషు అను మోయాబీయుల దేవతకును 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల దేవతకును మొర్కిక్, 

2 రాజులు 13:15 => అందుకు ఎలీషా నీవు వింటిని బాణములను తీసికొమమ్ని అతనితో చెపప్గా 

అతడు వింటిని బాణములను తీసికొనెను. 

2 రాజులు 13:16 => నీ చెయియ్ వింటిమీద ఉంచుమని అతడు ఇశార్యేలు రాజుతో చెపప్గా అతడు 

తన చెయియ్ వింటిమీద ఉంచినపుప్డు ఎలీషా తన చేతులను రాజు చేతులమీద వేసి 

2 రాజులు 13:17 => తూరుప్వైపున నునన్ కిటికీని విపుప్మని చెపప్గా అతడు విపెప్ను. అపుప్డు 

ఎలీషా బాణము వేయుమని చెపప్గా అతడు బాణము వేసెను అతడు ఇది యెహోవా రక్షణ బాణము, 

సిరియనులచేతిలోనుండి మిముమ్ను రకిష్ంచు బాణము; సిరియనులు నాశనమగునటుల్ నీవు అఫెకులో 

వారిని హతము చేయుదువని చెపిప్, 

2 రాజులు 13:18 => బాణములను పటుట్కొమమ్నగా అతడు పటుట్కొనెను. అంతట అతడు 

ఇశార్యేలు రాజుతో నేలను కొటుట్మనినపుప్డు అతడు ముమామ్రు కొటిట్ మానెను. 
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2 రాజులు 13:19 => అందు నిమితత్ము దైవజనుడు అతనిమీద కోపగించి నీవు అయిదు మారులైన 

ఆరు మారులైన కొటిట్నయెడల సిరియనులు నాశనమగువరకు నీవు వారిని హతము చేసియుందువు; 

అయితే ఇపుప్డు ముమామ్రు మాతర్మే సిరియనులను ఓడించెదవని చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 13:1 => యెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్నునీవు వెళి ల్ అవిసెనార నడికటుట్ కొని నీ 

నడుమున దానిని కటుట్ కొనుము, నీళల్లో దాని వేయకుము. 

యిరిమ్యా 13:2 => కావున యెహోవా మాటచొపుప్న నేను నడికటుట్ ఒకటి కొని నడుమున 

కటుట్కొంటిని. 

యిరిమ్యా 13:3 => రెండవమారు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై 

యిరిమ్యా 13:4 => నీవు కొని నడుమున కటుట్కొనిన నడికటుట్ను తీసికొని, లేచి యూఫర్టీసునొదద్కు 

పోయి అకక్డ నునన్ బండబీటలో దానిని దాచిపెటుట్మనగా  

యిరిమ్యా 13:5 => యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ నేను పోయి యూఫర్టీసునొదద్ దాని దాచిపెటిట్తిని. 

యిరిమ్యా 13:6 => అనేక దినములైన తరువాత యెహోవా నీవు లేచి యూఫర్టీసునొదద్కు పోయి, 

నేను అకక్డ దాచిపెటుట్మని నీకాజాఞ్పించిన నడికటుట్ను అకక్డనుండి తీసికొనుమని నాతో చెపప్గా 

యిరిమ్యా 13:7 => నేను యూఫర్టీసునొదద్కు పోయి తర్వివ్ ఆ నడికటుట్ను దాచిపెటిట్నచోటనుండి 

దాని తీసికొంటిని; నేను దానిని చూడగా ఆ నడికటుట్ చెడిపోయియుండెను; అది దేనికిని 

పనికిరానిదాయెను. 

యిరిమ్యా 13:8 => కాగా యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 13:9 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ విధముగానే యూదావారి 

గరవ్మును యెరూషలేము నివాసుల మహా గరవ్మును నేను భంగపరచుదును. 

యిరిమ్యా 13:10 => అనయ్దేవతలను పూజించుచు వాటికి నమసాక్రము చేయుదుమని 

వాటిననుసరించుచు, నా మాటలు విననొలల్క తమ హృదయకాఠినయ్ము చొపుప్న నడుచుకొను ఈ 

పర్జలు దేనికిని పనికిరాని యీ నడికటుట్వలె అగుదురు. 

యిరిమ్యా 13:11 => నాకు కీరిత్ సోత్తర్ మహిమలు కలుగుటకై వారు నాకు జనముగా ఉండునటుల్ 

నేను ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనందరిని యూదా వంశసుథ్లనందరిని, నడికటుట్ నరుని నడుముకు 
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అంటియునన్రీతిగా ననున్ అంటియుండజేసితిని గాని వారు నా మాటలు వినకపోయి యునాన్రని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 19:10 => ఈ మాటలు చెపిప్న తరువాత నీతోకూడ వచిచ్న మనుషుయ్లు చూచుచుండగా 

నీవు ఆ కూజాను పగులగొటిట్ వారితో ఈలాగనవలెను  

యిరిమ్యా 19:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మరల 

బాగుచేయ నశకయ్మైన కుమమ్రి పాతర్ను ఒకడు పగులగొటుట్నటుల్ నేను ఈ జనమును ఈ పటట్ణమును 

పగులగొటట్బోవుచునాన్ను; తోఫెతులో పాతిపెటుట్టకు సథ్లములేక పోవునంతగా వారు అకక్డనే 

పాతిపెటట్బడుదురు. 

యెహెజేక్లు 24:19 => నీవు చేసినవాటివలన మేము తెలిసికొనవలసిన సంగతి నీవు మాతో చెపప్వా 

అని జనులు ననన్డుగగా 

యెహెజేక్లు 24:20 => నేను వారితో ఇటల్ంటిని యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 24:21 => ఇశార్యేలీయులకు నీవీలాగున పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీకు అతిశయాసప్దముగాను, మీ కనున్లకు ముచచ్టగాను, మీ మనసుస్నకు 

ఇషట్ముగాను ఉనన్ నా పరిశుదధ్ సథ్లమును నేను చెరపబోవుచునాన్ను, మీరు వెనుక విడిచిన మీ 

కుమారులును కుమారెత్లును అకక్డనే ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

యెహెజేక్లు 24:22 => అపుప్డు నేను చేసినటుల్ మీరును చేయుదురు, మీ పెదవులు 

మూసికొనకయుందురు, జనుల ఆహారమును మీరు భుజింపకయుందురు. 

యెహెజేక్లు 24:23 => మీ శిరోభూషణములను తలలమీదనుండి తీయకయు, మీ పాదరక్షలను 

పాదములనుండి తీయకయు, అంగలారచ్కయు, ఏడవ్కయు నుందురు, ఒకని నొకరుచూచి 

నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మీరు చేసిన దోషములనుబటిట్ మీరు కీష్ణించిపోవుదురు. 

యెహెజేక్లు 24:24 => యెహెజేక్లు మీకు సూచనగా ఉండును, అతడు చేసినదంతటి పర్కారము 

మీరును చేయుదురు, ఇది సంభవించునపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానై యునాన్నని మీరు 

తెలిసికొందురు. 
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యెహెజేక్లు 24:25 => నరపుతుర్డా, వారి ఆశర్యమును అతిశయాసప్దమును వారికి కనున్ల 

కింపైనదానిని వారు ఇచఛ్యించు దానిని, వారి కుమారులను కుమారెత్లను నేను తీసివేయు 

దినమునందు నీకు సమాచారము తెలియజేయుటకై తపిప్ంచుకొని వచిచ్న యొకడు నీయొదద్కు 

వచుచ్ను. 

హోషేయ 12:10 => పర్వకత్లతో నేను మాటలాడి యునాన్ను, విసాత్రమైన దరశ్నములను నేనిచిచ్ 

యునాన్ను, ఉపమానరీతిగా అనేక పరాయ్యములు పర్వకత్లదావ్రా మాటలాడి యునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగగ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:23 => బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని 

పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళి ల్పోయిరి. అదేదనగా. 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:29 => అందుకు పౌలు సులభముగానో దురల్భముగానో, తమరు 

మాతర్ము కాదు, నేడు నా మాట వినువారందరును ఈ బంధకములు తపప్ నావలె ఉండునటుల్ 

దేవుడనుగర్హించుగాక అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనయ్జనులైన మీ నిమితత్ము కీర్సుత్యేసు యొకక్ ఖైదీనైన 

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

2 తిమోతి 2:9 => నేను నేరసుథ్డనై యునన్టుట్ ఆ సువారత్ విషయమై సంకెళల్తో బంధింపబడి 

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

మతత్యి 20:18 => ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; అకక్డ మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసు త్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి 

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

యిరిమ్యా 43:9 => నీవు పెదద్ రాళల్ను చేతపటుట్కొని, యూదా మనుషుయ్లు చూచుచుండగా 

తహపనేసులోనునన్ ఫరో నగరు దావ్రముననునన్ శిలావరణములోని సునన్ములో వాటిని పాతిపెటిట్ 

జనులకీమాట పర్కటింపుము  

యెహెజేక్లు 3:25 => వారు బహుగా తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక నీవు మౌనివై వారిని గదిద్ంపక 

యుండునటుల్ 

మతత్యి 16:22 => పేతురు ఆయన చేయి పటుట్కొని పర్భువా, అది నీకు దూరమగుగాక, అది 

నీకెనన్డును కలుగదని ఆయనను గదిద్ంపసాగెను. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 
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లూకా 9:51 => ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడు దినములు పరిపూరణ్మగుచునన్పుప్డు 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:22 => ఇదిగో నేనిపుప్డు ఆతమ్యందు బంధింపబడినవాడనై 

యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదుగాని, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:30 => మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను 

నిశచ్యముగా తెలిసికొనగోరి, సహసార్ధిపతి అతని వదిలించి, పర్ధానయాజకులును మహాసభ 

వారందరును కూడి రావలెనని ఆజాఞ్పించి, పౌలును తీసికొనివచిచ్ వారియెదుట నిలువబెటెట్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:13 => ఏలాగనగా నా బంధకములు కీర్సుత్ నిమితత్మే కలిగినవని పేర్తోరయ్మను 

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  
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1 పేతురు 4:19 => కాబటిట్ దేవుని చితత్పర్కారము బాధపడువారు సత పర్వరత్న గలవారై, నమమ్కమైన 

సృషిట్కరత్కు తమ ఆతమ్లను అపప్గించుకొనవలెను. 

వచనము 15 

ఆ దినములైన తరువాత మాకు కావలసిన సామగిర్ తీసికొని యెరూషలేమునకు ఎకిక్పోతివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:4 => మేమకక్డనునన్ శిషుయ్లను కనుగొని యేడు దినములకక్డ 

ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలుపెటట్వదద్ని ఆతమ్ దావ్రా పౌలుతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:22 => ఇదిగో నేనిపుప్డు ఆతమ్యందు బంధింపబడినవాడనై 

యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదుగాని, 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళి ల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసు త్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

మతత్యి 16:22 => పేతురు ఆయన చేయి పటుట్కొని పర్భువా, అది నీకు దూరమగుగాక, అది 

నీకెనన్డును కలుగదని ఆయనను గదిద్ంపసాగెను. 

మతత్యి 16:23 => అయితే ఆయన పేతురువైపు తిరిగి సాతానా, నా వెనుకకు పొముమ్; నీవు నాకు 

అభయ్ంతరకారణమై యునాన్వు; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులనే తలంచుచునాన్వు గాని దేవుని 

సంగతులను తలంపక యునాన్వని పేతురుతో చెపెప్ను 

యోహాను 11:8 => ఆయన శిషుయ్లు బోధకుడా, యిపుప్డే యూదులు నినున్ రాళల్తో కొటట్ 

చూచుచుండిరే; అకక్డికి తిరిగివెళుల్దువా అని ఆయన నడిగిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:31 => మరియు ఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి 

సేన్హితులైయుండి అతని యొదద్కు వరత్మానము పంపి నీవు నాటకశాలలోనికి వెళల్వదద్ని అతని 

వేడుకొనిరి. 

వచనము 16 
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మరియు కైసరయనుండి కొందరు శిషుయ్లు, మొదటనుండి శిషుయ్డుగా ఉండిన కుపీర్యుడైన మాన్సోను 

ఇంట మేము దిగవలెనను ఉదేద్శముతో అతనిని వెంటబెటుట్కొని మాతో కూడ వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 15:14 => సమూయేలు ఆలాగైతే నాకు వినబడుచునన్ గొఱఱ్ల అరుపులును ఎడల్ 

రంకెలును ఎకక్డివి? అని అడిగెను. 

యెషయా 3:15 => నా పర్జలను నలుగగొటిట్ మీరేమి చేయుదురు? బీదల ముఖములను నూరి 

మీరేమి చేయుదురు? అని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 18:2 => తండుర్లు దార్క్షకాయలు తినగా పిలల్ల పళుల్ పులిసెనని మీరు చెపుప్చు 

వచెచ్దరే; ఇశార్యేలీయుల దేశమునుగూరిచ్ ఈ సామెత మీరెందుకు పలికెదరు? 

యోనా 1:6 => అపుప్డు ఓడనాయకుడు అతనియొదద్కు వచిచ్, ఓయీ నిదర్బోతా, నీకేమి వచిచ్నది? 

లేచి నీ దేవుని పార్రిథ్ంచుము, మనము చావకుండ ఆ దేవుడు మనయందు కనికరించునేమో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:37 => అపుప్డు వారందరు చాల ఏడిచ్రి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము 

చూడరని అతడు చెపిప్న మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు 

1 సమూయేలు 1:8 => ఆమె పెనిమిటియైన ఎలాక్నా హనాన్, నీ వెందుకు ఏడుచ్చునాన్వు? నీవు 

భోజనము మానుట ఏల? నీకు మనోవిచారమెందుకు కలిగినది? పదిమంది కుమాళల్కంటె నేను నీకు 

విశేషమైనవాడను కానా? అని ఆమెతో చెపుప్చు వచెచ్ను.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:26 => అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని 

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 

2 తిమోతి 1:4 => నీయందునన్ నిషక్పటమైన విశావ్సమును జాఞ్పకము చేసికొని, నా 

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజు ఞ్డనై 

యునాన్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 
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రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

2 కొ రిం దీ యు ల కు 4 : 1 2 = > కా వు న మా లో మ ర ణ ము ను మీ లో జీ వ ము ను 

కారయ్సాధకమగుచునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 4:13 => కృప యెకుక్వమంది దావ్రా పర్బలి దేవుని మహిమ నిమితత్ము 

కృతజఞ్తాసుత్తులు విసత్రింపజేయులాగున, సమసత్మైనవి మీకొరకై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 4:14 => కాగా విశవ్సించితిని గనుక మాటలాడితిని అని వార్యబడిన పర్కారము 

అటిట్ విశావ్సముతో కూడిన ఆతమ్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 
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2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:24 => యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు 

తింటిని; 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 
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కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:4 => సైనికుడెవడును యుదధ్మునకు పోవునపుప్డు, తనున్ దండులో చేరుచ్కొనిన వానిని 

సంతోషపెటట్వలెనని యీ జీవన వాయ్పారములలో చికుక్కొనడు. 

2 తిమోతి 2:5 => మరియు జెటిట్యైనవాడు పోరాడునపుప్డు, నియమపర్కారము పోరాడకుంటే 

వానికి కిరీటము దొరకదు. 

2 తిమోతి 2:6 => పాటుపడిన వయ్వసాయకుడే మొదట ఫలములలో పాలు పుచుచ్కొనవలసినవాడు. 

2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

2 పేతురు 1:14 => నేను ఈ గుడారములో ఉనన్ంతకాలము ఈ సంగతులను జాఞ్పకము చేసి 

మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని యెంచుకొనుచునాన్ను. 

పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

సంఖాయ్కాండము 32:7 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న దేశమునకు వారు వెళల్కయుండునటుల్ 

మీరేల వారి హృదయములను అధైరయ్పరచుదురు? 

నాయ్యాధిపతులు 11:36 => ఆమె నా తండీర్, యెహోవాకు మాట యిచిచ్యుంటివా? నీ నోటినుండి 

బయలుదేరిన మాటచొపుప్న నాకు చేయుము; యెహోవా నీ శతుర్వులైన అమోమ్నీయులమీద 

పగతీరుచ్కొని యునాన్డని అతనితో ననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:30 => నేనును ఫిలిషీత్యులును చనిపోదుము గాక అని చెపిప్ బలముతో 

వంగినపుప్డు గుడి ఆ సరాద్రుల మీదను దానిలోనునన్ జనులందరి మీదను పడెను. మరణకాలమున 

అతడు చంపినవారి శవముల లెకక్ జీవితకాలమందు అతడు చంపినవారి లెకక్కంటె ఎకుక్వాయెను. 
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రూతు 1:16 => అందుకు రూతు నా వెంబడి రావదద్నియు ననున్ విడిచి పెటుట్మనియు ననున్ 

బర్తిమాలుకొనవదుద్. నీవు వెళుల్ చోటికే నేను వచెచ్దను, నీవు నివసించు చోటనే నేను నివసించెదను, నీ 

జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు; 

2 సమూయేలు 15:21 => ఇతత్యి నేను చచిచ్నను బర్దికినను, యెహోవా జీవముతోడు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీ జీవముతోడు, ఏ సథ్లమందు నా యేలినవాడవును రాజవునగు 

నీవుందువో ఆ సథ్లమందే నీ దాసుడనైన నేనుందునని రాజుతో మనవిచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:18 => ఆ ముగుగ్రును ఫిలిషీత్యుల దండులోనికి చొరబడిపోయి 

బేతెల్హేము ఊరి గవినియొదిద్ బావినీళుల్ చేదుకొని దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. అయితే దావీదు ఆ 

నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక యెహోవాకు అరిప్తముగా వాటిని పారబోసి 

నెహెమాయ్ 6:11 => నేను నావంటి వాడు పారిపోవచుచ్నా? ఇంతవాడనైన నేను నా పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకైనను గరాభ్లయమున పర్వేశింపవచుచ్నా? నేను అందులో పర్వేశింపనంటిని. 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  

యిరిమ్యా 40:1 => రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతియైన నెబూజరదాను యెరూషలేములోనుండియు 

యూదాలోనుండియు బబులోనునకు చెరగా కొనిపోబడిన బందీ జనులందరిలోనుండి, సంకెళల్చేత 

కటట్బడియునన్ యిరీమ్యాను తీసికొని రామాలోనుండి పంపివేయగా, యెహోవాయొదద్నుండి అతనికి 

పర్తయ్క్షమైన వాకుక్. 
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దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

మతత్యి 26:46 => లెండి వెళుల్దము; ఇదిగో ననున్ అపప్గించువాడు సమీపించియునాన్డని వారితో 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

లూకా 22:33 => అయితే అతడు పర్భువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళుల్టకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్నని ఆయనతో అనగా 

యోహాను 11:8 => ఆయన శిషుయ్లు బోధకుడా, యిపుప్డే యూదులు నినున్ రాళల్తో కొటట్ 

చూచుచుండిరే; అకక్డికి తిరిగివెళుల్దువా అని ఆయన నడిగిరి.  

యోహాను 12:25 => తన పార్ణమును పేర్మించువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, ఈ లోకములో తన 

పార్ణమును దేవ్షించువాడు నితయ్జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 13:37 => అందుకు పేతురు పర్భువా, నేనెందుకు ఇపుప్డు నీ వెంట రాలేను? నీకొరకు 

నా పార్ణము పెటుట్దునని ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 20:13 => వారు అమామ్, యెందుకు ఏడుచ్చునాన్వని ఆమెను అడుగగా ఆమె నా 

పర్భువును ఎవరో యెతిత్కొనిపోయిరి; ఆయనను ఎకక్డ ఉంచిరో నాకు తెలియలేదని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:20 => వారింకను కొంతకాలముండుమని అతని వేడుకొనగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

రోమీయులకు 1:15 => కాగా నావలననైనంతమటుట్కు రోమాలోని మీకును సువారత్ పర్కటించుటకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

రోమీయులకు 14:8 => మనము బర్దికినను పర్భువు కోసమే బర్దుకుచునాన్ము; చనిపోయినను 

పర్భువు కోసమే చనిపోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనము బర్దికినను చనిపోయినను పర్భువు వారమై 

యునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 13:3 => బీదల పోషణకొరకు నా ఆసిత్ అంతయు ఇచిచ్నను, కాలచ్బడుటకు నా 

శరీరమును అపప్గించినను, పేర్మ లేనివాడనైతే నాకు పర్యోజనమేమియు లేదు. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 
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వచనము 17 

మేము యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు సహోదరులు మముమ్ను సంతోషముతో చేరుచ్కొనిరి. 

ఆదికాండము 43:14 => ఆ మనుషుయ్డు మీ యితర సహోదరుని బెనాయ్మీనును మీ కపప్గించునటుల్ 

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు ఆ మనుషుయ్ని యెదుట మిముమ్ను కరుణించును గాక. నేను పుతర్హీనుడనై 

యుండవలసినయెడల పుతర్హీనుడనగుదునని వారితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 3:18 => సమూయేలు దేనిని మరుగుచేయక సంగతి అంతయు అతనికి 

తెలియజెపెప్ను. ఏలీ విని సెలవిచిచ్నవాడు యెహోవా; తన దృషిఠ్కి అనుకూలమైనదానిని ఆయన 

చేయునుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 15:25 => అపుప్డు రాజు సాదోకును పిలిచి దేవుని మందసమును పటట్ణములోనికి 

తిరిగి తీసికొనిపొముమ్; యెహోవా దృషిట్కి నేను అనుగర్హము పొందినయెడల ఆయన ననున్ తిరిగి 

రపిప్ంచి 

2 సమూయేలు 15:26 => దానిని తన నివాససాథ్నమును నాకు చూపించును; నీయందు నాకిషట్ము 

లేదని ఆయన సెలవిచిచ్నయెడల ఆయన చితత్ము, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్ నాయెడల 

జరిగించుమని నేను చెపుప్దునని పలికి 

2 రాజులు 20:19 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట 

మేలే; నా దినములలో సమాధానము సతయ్ము కలిగినయెడల మేలేగదా అని యెషయాతో అనెను. 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళి ల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

మతత్యి 26:42 => మరల రెండవమారు వెళి ల్ నా తండీర్, నేను దీనిని తార్గితేనే గాని యిది 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుట సాధయ్ము కానియెడల, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచుగాక అని పార్రిథ్ంచి 
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లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

లూకా 22:42 => వారియొదద్ నుండి రాతివేత దూరము వెళి ల్ మోకాళూ ల్ని 

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 

రూతు 1:18 => తనతో కూడ వచుచ్టకు ఆమెకు మనసుస్ కుదిరినదని నయోమి తెలిసికొనినపుప్డు 

అందును గురించి ఆమెతో మాటలాడుట మానెను గనుక వారిదద్రు బేతెల్హేమునకు వచుచ్వరకు 

పర్యాణము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:20 => వారింకను కొంతకాలముండుమని అతని వేడుకొనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:21 => అతడు ఒపప్క దేవుని చితత్మైతే మీయొదద్కు తిరిగివతుత్నని చెపిప్, 

వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, ఓడ యెకిక్ ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను. 

రోమీయులకు 1:10 => మిముమ్నుగూరిచ్ యెడతెగక జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. ఇందుకు ఆయన 

కుమారుని సువారత్ విషయమై నేను నా ఆతమ్యందు సేవించుచునన్ దేవుడే నాకు సాకిష్. 

1 పేతురు 3:17 => దేవుని చితత్మాలాగునన్యెడల కీడుచేసి శర్మపడుటకంటె మేలుచేసి 

శర్మపడుటయే బహు మంచిది. 

వచనము 18 

మరునాడు పెదద్లందరు అకక్డికి వచిచ్యుండగా పౌలు మాతో కూడ యాకోబు నొదద్కు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:1 => ఫేసుత్ ఆ దేశాధికారమునకు వచిచ్న మూడు దినములకు 

కైసరయనుండి యెరూషలేమునకు వెళె ల్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:6 => అతడు వారియొదద్ ఎనిమిది, పది దినములు గడిపి కైసరయకు 

వెళి ల్ మరునాడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండి పౌలును తీసికొనిరమమ్ని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:9 => అయితే ఫేసుత్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ అకక్డ నా యెదుట ఈ సంగతులనుగూరిచ్ విమరిశ్ంపబడుట నీకిషట్మా అని 

పౌలును అడిగెను. 

వచనము 19 

అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా 

తెలియజెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:24 => మరునాడు వారు కైసరయలో పర్వేశించిరి. అపుప్డు కొరేన్లి తన 

బంధువులను ముఖయ్ సేన్హితులను పిలిపించి వారికొరకు కనిపెటుట్కొని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:48 => యేసుకీర్సుత్ నామమందు వారు బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని 

ఆజాఞ్పించెను. తరువాత కొనిన్ దినములు తమయొదద్ ఉండుమని వారతని వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:3 => కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, 

సిరియవైపుగా వెళి ల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

కీరత్నలు 71:17 => దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే వచిచ్తిని. 
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కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

కీరత్నలు 92:14 => నాకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవా యథారథ్వంతుడనియు ఆయనయందు ఏ 

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 

సామెతలు 16:31 => నెరసిన వెండుర్కలు సొగసైన కిరీటము అవి నీతిపర్వరత్న గలవానికి 

కలిగియుండును. 

రోమీయులకు 16:7 => నాకు బంధువులును నా తోడి ఖైదీలునైన అందొర్నీకుకును, యూనీయకును 

వందనములు; వీరు అపొసత్లులలో పర్సిదిధ్కెకిక్నవారై, నాకంటె ముందుగా కీర్సుత్నందునన్వారు. 

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

1 యోహాను 2:13 => తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు 

వార్యుచునాన్ను. యౌవనసుథ్లారా, మీరు దుషుట్ని జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 2:14 => చినన్పిలల్లారా, మీరు తండిర్ని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

యౌవనసుథ్లారా, మీరు బలవంతులు, దేవుని వాకయ్ము మీయందు నిలుచుచునన్ది; మీరు దుషుట్ని 

జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 37:25 => నేను చినన్వాడనై యుంటిని ఇపుప్డు ముసలివాడనై యునాన్ను అయినను 

నీతిమంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెతుత్ట గాని నేను చూచియుండలేదు. 

కీరత్నలు 119:121 => (అయిన ) నేను నీతినాయ్యముల ననుసరించుచునాన్ను. ననున్ బాధించువారి 

వశమున ననున్ విడిచిపెటట్కుము. 

జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడడ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:38 => పౌలు మెడమీద పడి అతనిని ముదుద్పెటుట్కొని, వారు ఓడవరకు 

అతనిని సాగనంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:4 => అకక్డనుండి బయలుదేరిన తరువాత ఎదురుగాలి 

కొటుట్చునన్ందున కుపర్చాటున ఓడ నడిపించితివిు. 

వచనము 20 

వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ 

వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

రోమీయులకు 15:7 => కాబటిట్ కీర్సుత్ మిముమ్ను చేరుచ్కొనిన పర్కారము దేవునికి మహిమ 

కలుగునటుల్ మీరును ఒకనినొకడు చేరుచ్కొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

రోమీయులకు 15:31 => నేను దేవుని చితత్మువలన సంతోషముతో మీయొదద్కు వచిచ్, మీతో కలిసి 

విశార్ంతి పొందునటుల్ను,  

వచనము 21 

అనయ్జనులలో ఉనన్ యూదులు తమ పిలల్లకు సునన్తి చేయకూడదనియు, మన ఆచారముల చొపుప్న 

నడువకూడదనియు నీవు చెపుప్టవలన వారందరు మోషేను విడిచిపెటట్వలెనని నీవు బోధించుచునన్టుట్ 

వీరు నినున్ గూరిచ్ వరత్మానము వినియునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:13 => వారు చాలించిన తరువాత యాకోబు ఇటల్నెను సహోదరులారా, 

నా మాట ఆలకించుడి. 

మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 

గలతీయులకు 1:19 => అతనిని తపప్ అపొసత్లులలో మరి ఎవనిని నేను చూడలేదు గాని, పర్భువు 

యొకక్ సహోదరుడైన యాకోబును మాతర్ము చూచితిని. 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:2 => పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును 

కలిగినపుప్డు , ఈ అంశము విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును 

యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:6 => అపుప్డు అపొసత్లులును పెదద్లును ఈ సంగతినిగూరిచ్ 

ఆలోచించుటకు కూడివచిచ్రి. బహు తరక్ము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:17 => అతడు మిలేతునుండి ఎఫెసునకు వరత్మానము పంపి సంఘపు 

పెదద్లను పిలిపించెను. 

మతత్యి 10:3 => ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి; తోమా, సుంకరియైన మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యియను మారుపేరుగల లెబబ్యి; 

మారుక్ 3:18 => అందెర్య, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యి, కనానీయుడైన సీమోను, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:17 => అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగ చేసి, పర్భువు తనున్ 

చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచెచ్నో వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ 

సంగతులు తెలియజేయుడని చెపిప్ బయలుదేరి వేరొకచోటికి వెళె ల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:11 => యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళి ల్ననాటనుండి 

పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 
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వచనము 22 

కావున మనమేమి చేయుదుము? నీవు వచిచ్న సంగతి వారు తపప్క విందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:4 => అందుకు పేతురు మొదటనుండి వరుసగా వారికి ఆ సంగతి 

ఈలాగు వివరించి చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:5 => నేను యొపేప్ పటట్ణములో పార్రథ్న చేయుచుండగా 

పరవశుడనైతిని, అపుప్డొక దరశ్నము నాకు కలిగెను; అది ఏదనగా నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొక విధమైన పాతర్ ఆకాశమునుండి దిగి నాయొదద్కు వచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:6 => దానివైపు నేను తేరి చూచి పరీకిష్ంపగా భూమియందుండు 

చతుషాప్ద జంతువులును అడవి మృగములును పార్కెడు పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నాకు 

కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:7 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని యొక శబద్ము 

నాతో చెపుప్ట వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:8 => అందుకు నేను వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదియు నా నోట ఎనన్డును పడలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:9 => రెండవమారు ఆ శబద్ము ఆకాశము నుండి దేవుడు పవితర్ము 

చేసినవి నీవు నిషిదధ్మైనవిగా ఎంచవదద్ని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:10 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను; తరువాత అదంతయు 

ఆకాశమునకు తిరిగి తీసికొనిపోబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:11 => వెంటనే కైసరయనుండి నాయొదద్కు పంపబడిన ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లు మేమునన్ యింటియొదద్ నిలిచియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:13 => అపుప్డతడు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి పేతురు అను 

మారుపేరు గల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15 => నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట 

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:16 => అపుప్డు యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్మిచెచ్ను గాని మీరు 

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:12 => అంతట ఆ సమూహమంతయు ఊరకుండి, బరన్బాయు 

పౌలును తమ దావ్రా దేవుడు అనయ్జనులలో చేసిన సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను వివరించగా 

ఆలకించెను. 
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రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

1 కొరిందీయులకు 3:7 => కాబటిట్ వృదిధ్ కలుగజేయు దేవునిలోనే గాని, నాటువానిలోనైనను నీళుల్ 

పోయువానిలోనైనను ఏమియులేదు. 

1 కొరిందీయులకు 3:8 => నాటువాడును నీళుల్పోయువాడును ఒకక్టే. పర్తివాడు తాను చేసిన 

కషట్ముకొలది జీతము పుచుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

2 కొరిందీయులకు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను 

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:17 => అతడు మనలో ఒకడుగా ఎంచబడినవాడై యీ పరిచరయ్లో 

పాలుపొందెను. 
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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 

2 కొరిందీయులకు 12:12 => సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను 

చేయుటవలన, అపొసత్లుని యొకక్ చిహన్ములు పూరణ్మైన ఓరిమితో మీ మధయ్ను నిజముగా 

కనుపరచబడెను. 

నిరగ్మకాండము 18:1 => దేవుడు మోషేకును తన పర్జలైన ఇశార్యేలీయులకును చేసినదంతయు, 

యెహోవా ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్నుండి వెలుపలికి రపిప్ంచిన సంగతియు, మిదాయ్ను 

యాజకుడును మోషే మామయునైన యితోర్ వినినపుప్డు 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:25 => తన దావ్రా తన సహోదరులకు దేవుడు రక్షణ దయచేయుచునన్ 

సంగతి వారు గర్హింతురని అతడు తలంచెను గాని వారు గర్హింపరైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:7 => మేము తూరునుండి చేసిన పర్యాణము ముగించి, తొలెమాయికి 

వచిచ్, సహోదరులను కుశలమడిగి వారియొదద్ ఒక దినముంటిమి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:37 => వారు పౌలును కోటలోనికి తీసికొనిపోవనై యుండగా అతడు పై 

యధికారిని చూచి నేను నీతో ఒకమాట చెపప్వచుచ్నా? అని అడిగెను. అందుకతడు గీర్కు భాష నీకు 

తెలియునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

గలతీయులకు 1:24 => వారు ననున్బటిట్ దేవుని మహిమ పరచిరి. 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

వచనము 23 

కాబటిట్ మేము నీకు చెపిప్నటుట్ చేయుము. మొర్కుక్బడియునన్ నలుగురు మనుషుయ్లు మాయొదద్ 

ఉనాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

కీరత్నలు 22:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా, ఆయనను సుత్తించుడి యాకోబు 

వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనను ఘనపరచుడి ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనకు 

భయపడుడి 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

కీరత్నలు 98:2 => యెహోవా తన రక్షణను వెలల్డిచేసియునాన్డు అనయ్జనులయెదుట తన నీతిని 

బయలుపరచియునాన్డు. 
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కీరత్నలు 98:3 => ఇశార్యేలు సంతతికి తాను చూపిన కృపా విశావ్సయ్తలను ఆయన జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

యెషయా 55:10 => వరష్మును హిమమును ఆకాశమునుండి వచిచ్ అకక్డికి ఏలాగు మరలక 

భూమిని తడిపి వితుత్వానికి వితత్నమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చిగిరిచ్ 

వరిధ్లుల్నటుల్ చేయునో ఆలాగే నా నోటనుండి వచుచ్ వచనమును ఉండును 

యెషయా 55:11 => నిషఫ్లముగా నాయొదద్కు మరలక అది నాకు అనుకూలమైనదాని నెరవేరుచ్ను 

నేను పంపిన కారయ్మును సఫలముచేయును. 

యెషయా 55:12 => మీరు సంతోషముగా బయలువెళుల్దురు సమాధానము పొంది 

తోడుకొనిపోబడుదురు మీ యెదుట పరవ్తములును మెటట్లును సంగీతనాదము చేయును పొలములోని 

చెటల్నిన్యు చపప్టుల్ కొటుట్ను. 

యెషయా 55:13 => ముండల్చెటల్కు బదులుగా దేవదారువృక్షములు మొలుచును దురదగొండిచెటల్కు 

బదులుగా గొంజివృక్షములు ఎదుగును అది యెహోవాకు ఖాయ్తిగాను ఆయనకు కొటిట్వేయబడని 

నితయ్మైన జాఞ్పక సూచనగాను ఉండును.  

యెషయా 66:9 => నేను పర్సవవేదన కలుగజేసి కనిపింపక మానెదనా? అని యెహోవా 

అడుగుచునాన్డు. పుటిట్ంచువాడనైన నేను గరభ్మును మూసెదనా? అని నీ దేవుడడుగుచునాన్డు.  

యెషయా 66:10 => యెరూషలేమును పేర్మించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో సంతోషించుడి 

ఆనందించుడి. ఆమెనుబటిట్ దుఃఖించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో ఉతస్హించుడి  

యెషయా 66:11 => ఆదరణకరమైన ఆమె సత్నయ్మును మీరు కుడిచి తృపిత్నొందెదరు ఆమె 

మహిమాతిశయము అనుభవించుచు ఆనందించెదరు. 

యెషయా 66:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, నదివలె సమాధానమును 

ఆమెయొదద్కు పారజేయుదును మీరు జనముల ఐశవ్రయ్ము అనుభవించునటుల్ ఒడుడ్మీద పొరిల్పారు 

జలపర్వాహమువలె మీయొదద్కు దానిని రాజేతును మీరు చంకను ఎతిత్కొనబడెదరు మోకాళల్మీద 

ఆడింపబడెదరు. 
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యెషయా 66:13 => ఒకని తలిల్ వానిని ఆదరించునటుల్ నేను మిముమ్ను ఆదరించెదను 

యెరూషలేములోనే మీరు ఆదరింపబడెదరు. 

యెషయా 66:14 => మీరు చూడగా మీ హృదయము ఉలల్సించును మీ యెముకలు లేతగడిడ్వలె 

బలియును యెహోవా హసత్బలము ఆయన సేవకులయెడల కనుపరచబడును ఆయన తన 

శతుర్వులయెడల కోపము చూపును.  

లూకా 15:3 => అందుకాయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను 

లూకా 15:4 => మీలో ఏ మనుషుయ్నికైనను నూరు గొఱఱ్లు కలిగియుండగా వాటిలో ఒకటి 

తపిప్పోయినయెడల అతడు తొంబది తొమిమ్దింటిని అడవిలో విడిచిపెటిట్, తపిప్పోయినది దొరకువరకు 

దానిని వెదక వెళల్డా? 

లూకా 15:5 => అది దొరకినపుప్డు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసికొని యింటికి 

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 15:8 => ఏ సతరీకైనను పది వెండి నాణములుండగా వాటిలో ఒక నాణము పోగొటుట్కొంటె ఆమె 

దీపము వెలిగించి యిలుల్ ఊడిచ్ అది దొరకువరకు జాగర్తత్గా వెదకదా? 

లూకా 15:9 => అది దొరకినపుప్డు తన చెలికతెత్లను పొరుగువారిని పిలిచి నాతో కూడ 

సంతోషించుడి, నేను పోగొటుట్కొనిన నాణము దొరకినదని వారితో చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 
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రోమీయులకు 15:6 => కీర్సుత్యేసు చితత్పర్కారము ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసినవారై 

యుండునటుల్ ఓరుప్నకును ఆదరణకును కరత్యగు దేవుడు మీకు అనుగర్హించును గాక. 

రోమీయులకు 15:7 => కాబటిట్ కీర్సుత్ మిముమ్ను చేరుచ్కొనిన పర్కారము దేవునికి మహిమ 

కలుగునటుల్ మీరును ఒకనినొకడు చేరుచ్కొనుడి. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 

రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

గలతీయులకు 1:24 => వారు ననున్బటిట్ దేవుని మహిమ పరచిరి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 
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పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:4 => వాకయ్ము వినినవారిలో అనేకులు నమిమ్రి. వారిలో పురుషుల సంఖయ్ 

యించుమించు అయిదువేలు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 

మతత్యి 13:31 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒకడు 

తీసికొని తన పొలములో వితిత్న ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:32 => అది వితత్నములనిన్టిలో చినన్దేగాని పెరిగినపుప్డు కూరమొకక్లనిన్టిలో పెదద్దై 

ఆకాశపకుష్లు వచిచ్ దాని కొమమ్లయందు నివసించునంత చెటట్గును. 

మతత్యి 13:33 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒక సతరీ 

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 

యోహాను 12:24 => గోధుమగింజ భూమిలోపడి చావకుండినయెడల అది ఒంటిగానే యుండును; 

అది చచిచ్నయెడల విసాత్రముగా ఫలించును. 

లూకా 12:1 => అంతలో ఒకనినొకడు తొర్కుక్కొనునటుల్ వేలకొలది జనులు కూడినపుప్డు ఆయన 

తన శిషుయ్లతో మొదట ఇటల్ని చెపప్సాగెను పరిసయుయ్ల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:1 => కొందరు యూదయనుండి వచిచ్ మీరు మోషే నియమించిన 

ఆచారము చొపుప్న సునన్తి పొందితేనే గాని రక్షణ పొందలేరని సహోదరులకు బోధించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:5 => పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సులైన కొందరులేచి, అనయ్జనులకు 

సునన్తి చేయింపవలెననియు, మోషే ధరమ్శాసత్రమును గైకొనుడని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెననియు చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:24 => కొందరు మాయొదద్నుండి వెళి ల్, తమ బోధచేత మిముమ్ను 

కలవరపరచి, మీ మనసుస్లను చెరుపుచునాన్రని వింటిమి. వారికి మేమధికారమిచిచ్ యుండలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

గలతీయులకు 1:14 => నా పితరుల పారంపరాయ్చారమందు విశేషాసకిత్ గలవాడనై, నా 

సవ్జాతీయులలో నా సమాన వయసుక్లైన అనేకులకంటె యూదుల మతములో ఆధికయ్తనొందితినని 

నా నడవడినిగూరిచ్ మీరు వింటిరి.  

ఆదికాండము 33:9 => అపుప్డు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది, నీది నీవే 

ఉంచుకొమమ్ని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 18:1 => దేవుడు మోషేకును తన పర్జలైన ఇశార్యేలీయులకును చేసినదంతయు, 

యెహోవా ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్నుండి వెలుపలికి రపిప్ంచిన సంగతియు, మిదాయ్ను 

యాజకుడును మోషే మామయునైన యితోర్ వినినపుప్డు 

కీరత్నలు 85:12 => యెహోవా ఉతత్మమైనదాని ననుగర్హించును మన భూమి దాని ఫలమునిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

యెషయా 66:8 => అటిట్వారత్ యెవరు వినియుండిరి? అటిట్ సంగతులు ఎవరు చూచిరి? ఒక 

జనమును కనుటకు ఒకనాటి పర్సవవేదన చాలునా? ఒకక్ నిమిషములో ఒక జనము జనిమ్ంచునా? 

సీయోనునకు పర్సవవేదన కలుగగానే ఆమె బిడడ్లను కనెను.  

Page  of 2949 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెహెజేక్లు 47:9 => వడిగా పారు ఈ నది వచుచ్చోటల్నెలల్ జలచరములనిన్యు బర్దుకును. ఈ నీళుల్ 

అకక్డికి వచుచ్టవలన ఆ నీరు మంచి నీళల్గును గనుక చేపలు బహు విసాత్రములగును; ఈ నది 

యెకక్డికి పారునో అకక్డ సమసత్మును బర్దుకును. 

మతత్యి 13:32 => అది వితత్నములనిన్టిలో చినన్దేగాని పెరిగినపుప్డు కూరమొకక్లనిన్టిలో పెదద్దై 

ఆకాశపకుష్లు వచిచ్ దాని కొమమ్లయందు నివసించునంత చెటట్గును. 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

లూకా 13:19 => ఒక మనుషుయ్డు తీసికొనిపోయి తన తోటలో వేసిన ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

అది పెరిగి వృక్షమాయెను; ఆకాశపకుష్లు దాని కొమమ్లయందు నివసించెననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:15 => ఆ కాలమందు ఇంచుమించు నూట ఇరువదిమంది సహోదరులు 

కూడియుండగా పేతురు వారిమధయ్ నిలిచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:2 => పేతురు యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు సునన్తి పొందినవారు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 1:4 => కీర్సుత్యేసునందు మీకు అనుగర్హింపబడిన దేవుని కృపను చూచి, మీ 

విషయమై నా దేవునికి ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

వచనము 24 

నీవు వారిని వెంటబెటుట్కొనిపోయి వారితో కూడ శుదిధ్చేసికొని, వారు తలకౌష్రము చేయించుకొనుటకు 

వారికయెయ్డి తగులుబడి పెటుట్కొనుము; అపుప్డు నినున్గూరిచ్ తాము వినిన వరత్మానము నిజము 

కాదనియు, నీవును ధరమ్శాసత్రమును గైకొని యథావిధిగా నడుచుకొనుచునాన్వనియు తెలిసికొందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14 => ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే 

మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:3 => అతడు తనతోకూడ బయలుదేరి రావలెనని పౌలు కోరి, అతని 

తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డని ఆ పర్దేశములోని యూదులకందరికి తెలియును గనుక వారినిబటిట్ అతని 

తీసికొని సునన్తి చేయించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

రోమీయులకు 14:1 => విశావ్సము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేరుచ్కొనుడి, అయినను 

సంశయములను తీరుచ్టకు వాదములను పెటుట్కొనవదుద్ 

రోమీయులకు 14:2 => ఒకడు సమసత్మును తినవచుచ్నని నముమ్చునాన్డు, మరియొకడు 

బలహీనుడైయుండి, కూరగాయలనే తినుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 14:3 => తినువాడు తిననివాని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేరుచ్కొనెను. 

రోమీయులకు 14:4 => పరుని సేవకునికి తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవెవడవు? అతడు 

నిలిచియుండుటయైనను పడియుండుటయైనను అతని సొంత యజమానుని పనియే; అతడు 

నిలుచును, పర్భువు అతనిని నిలువబెటుట్టకు శకిత్ గలవాడు. 

రోమీయులకు 14:5 => ఒకడు ఒక దినముకంటె మరియొక దినము మంచి దినమని 

యెంచుచునాన్డు; మరియొకడు పర్తి దినమును సమానముగా ఎంచుచునాన్డు; పర్తివాడు తనమటుట్కు 

తానే తన మనసుస్లో రూఢిపరచుకొనవలెను. 

రోమీయులకు 14:6 => దినమును లక్షయ్పెటుట్వాడు పర్భువు కోసమే లక్షయ్పెటుట్చునాన్డు; తినువాడు 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్డు గనుక పర్భువు కోసమే తినుచునాన్డు, తిననివాడు 

పర్భువు కోసము తినుటమాని, దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 9:19 => నేను అందరి విషయము సవ్తంతుర్డనైయునన్ను ఎకుక్వమందిని 

సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని ననున్ నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 
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1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

గలతీయులకు 5:2 => చూడుడి ; మీరు సునన్తి పొందినయెడల కీర్సుత్వలన మీకు 

పర్యోజనమేమియు కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదుధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:4 => మీలో ధరమ్శాసత్రమువలన నీతిమంతులని తీరచ్బడువారెవరో వారు 

కీర్సుత్లోనుండి బొతిత్గా వేరుచేయబడి యునాన్రు, కృపలోనుండి తొలగిపోయి యునాన్రు. 

గలతీయులకు 5:5 => ఏలయనగా, మనము విశావ్సము గలవారమై నీతి కలుగునను నిరీక్షణ 

సఫలమగునని ఆతమ్దావ్రా ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

Page  of 2953 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

గలతీయులకు 6:15 => కొర్తత్సృషిట్ పొందుటయే గాని సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు. 

మారుక్ 7:5 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును శాసు త్ర్లును నీ శిషుయ్లెందుకు పెదద్ల పారంపరాయ్చారము 

చొపుప్న నడుచుకొనక, అపవితర్మైన చేతులతో భోజనము చేయుదురని ఆయన నడిగిరి. 

యోహాను 7:35 => అందుకు యూదులు మనము ఈయనను కనుగొనకుండునటుల్ ఈయన ఎకక్డికి 

వెళల్బోవుచునాన్డు? గీర్సుదేశసుథ్లలో చెదరిపోయిన వారియొదద్కు వెళి ల్ గీర్సుదేశసుథ్లకు బోధించునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:3 => యూదులు నామీద మోపిన నేరములనిన్టినిగూరిచ్ నేడు 

తమరియెదుట సమాధానము చెపుప్కొనబోవుచునన్ందుకు నేను ధనుయ్డనని యనుకొనుచునాన్ను; 

తాలిమ్తో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:16 => ఎవడైనను కలహపిర్యుడుగా కనబడినయెడల మాలోనైనను దేవుని 

సంఘములోనైనను ఇటిట్ ఆచారములేదని వాడు తెలిసికొనవలెను. 

గలతీయులకు 4:12 => సహోదరులారా, నేను మీవంటివాడనైతిని గనుక మీరును నావంటివారు 

కావలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:11 => సహోదరులారా, సునన్తి పొందవలెనని నేనింకను పర్కటించుచునన్యెడల 

ఇపప్టికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువ విషయమైన అభయ్ంతరము తీసివేయబడునుగదా? 

వచనము 25 

అయితే విశవ్సించిన అనయ్జనులనుగూరిచ్ వారు విగర్హములకు అరిప్ంచిన వాటి రకత్మును గొంతు 

పిసికి చంపినదానిని, జారతవ్మును మానవలసినదని నిరణ్యించి వారికి వార్సియునాన్మని చెపిప్రి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:12 => అంతట ఆ సమూహమంతయు ఊరకుండి, బరన్బాయు 

పౌలును తమ దావ్రా దేవుడు అనయ్జనులలో చేసిన సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను వివరించగా 

ఆలకించెను. 

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 19:32 => ఆ సభ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీలాగున, 

కొందరాలాగున కేకలువేసిరి; తామెందు నిమితత్ము కూడుకొనిరో చాలమందికి తెలియలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:2 => అపుప్డు పండెర్ండుగురు అపొసత్లులు తమయొదద్కు శిషుయ్ల 

సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాకయ్ము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెటుట్ట 

యుకత్ముకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:30 => అంతట వారు సెలవు పుచుచ్కొని అంతియొకయకు వచిచ్ 

శిషుయ్లను సమకూరిచ్ ఆ పతిర్క ఇచిచ్రి. 

వచనము 26 

అంతట పౌలు మరునాడు ఆ మనుషుయ్లను వెంట బెటుట్కొనిపోయి, వారితోకూడ శుదిధ్చేసికొని, 

దేవాలయములో పర్వేశించి, వారిలో పర్తివానికొరకు కానుక అరిప్ంచువరకు శుదిధ్దినములు 

నెరవేరుచ్దుమని తెలిపెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:18 => పౌలు ఇంకను బహుదినములకక్డ ఉండిన తరువాత 

సహోదరులయొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, తనకు మొర్కుక్బడి యునన్ందున కెంకేర్యలో తల వెండుర్కలు 

కతిత్రించుకొని ఓడ యెకిక్ సిరియకు బయలుదేరెను. పిర్సిక్లల్ అకుల అనువారు అతనితో కూడ వెళి ల్రి. 

సంఖాయ్కాండము 6:2 => పురుషుడేగాని సతరీయేగాని యెహోవాకు నాజీరగుటకు ఎవరైనను 

మొర్కుక్కొని తనున్తాను పర్తేయ్కించుకొనినయెడల వాడు దార్కాష్రసమదయ్ములను మానవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 6:3 => దార్కాష్రసపు చిరకనైనను మదయ్పు చిరకనైనను తార్గవలదు; ఏ 

దార్కాష్రసమునైనను తార్గవలదు; పచిచ్విగాని యెండినవిగాని దార్క్షపండల్ను తినవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:4 => అతడు పర్తేయ్కముగానుండు దినములనిన్యు పచిచ్కాయలేగాని పైతోలేగాని 

దార్కాష్వలిల్ని పుటిట్నదేదియు తినవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:5 => అతడు నాజీరగుటకు మొర్కుక్కొనిన దినములనిన్టిలో మంగలకతిత్ అతని 

తలమీద వేయవలదు, అతడు యెహోవాకు తనున్ తాను పర్తేయ్కించుకొనిన దినములు నెరవేరువరకు 

అతడు పర్తిషిఠ్తుడై తన తలవెండుర్కలను ఎదుగనియయ్వలెను.  

సంఖాయ్కాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు పర్తేయ్కముగానుండు దినములనిన్టిలో ఏ శవమును 

ముటట్వలదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:7 => తన దేవునికి మీదు కటట్బడిన తలవెండుర్కలు అతని తలమీద నుండును 

గనుక అతని తండిర్గాని తలిల్గాని సహోదరుడుగాని సహోదరిగాని చనిపోయినను వారినిబటిట్ అతడు 

తనున్ తాను అపవితర్పరచుకొనవలదు.  

సంఖాయ్కాండము 6:9 => ఒకడు అతనియొదద్ హఠాతుత్గా చనిపోవుటవలన పర్తేయ్కముగా ఉండువాని 

తల అపవితర్పరపబడినయెడల అతడు పవితర్పరపబడు దినమున, అనగా ఏడవ దినమున తనతల 

గొరిగించుకొనవలెను. 

వచనము 27 

ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, 

సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:26 => అంతట పౌలు మరునాడు ఆ మనుషుయ్లను వెంట 

బెటుట్కొనిపోయి, వారితోకూడ శుదిధ్చేసికొని, దేవాలయములో పర్వేశించి, వారిలో పర్తివానికొరకు 

కానుక అరిప్ంచువరకు శుదిధ్దినములు నెరవేరుచ్దుమని తెలిపెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:18 => నేను శుదిధ్ చేసికొనినవాడనై యీలాగు అపప్గించుచుండగా 

వారు దేవాలయములో ననున్ చూచిరి. నేను గుంపుకూరిచ్ యుండలేదు, నావలన అలల్రి కాలేదు. 

ఆసియనుండి వచిచ్న కొందరు యూదులు ఉండిరి; 

నిరగ్మకాండము 19:10 => యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళి ల్ నేడును రేపును వారిని 

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

నిరగ్మకాండము 19:14 => అపుప్డు మోషే పరవ్తము మీదనుండి పర్జల యొదద్కు దిగివచిచ్ 

పర్జలను పరిశుదధ్పరచగా వారు తమ బటట్లను ఉదుకుకొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 19:17 => అపవితుర్ని కొరకు వారు పాపపరిహారారథ్మైన హోమభసమ్ములోనిది 

కొంచెము తీసికొనవలెను; పాతర్లో వేయబడిన ఆ భసమ్ముమీద ఒకడు పారు నీళుల్ పోయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:18 => తరువాత పవితుర్డైన యొకడు హిసోస్పు తీసికొని ఆ నీళల్లో ముంచి, ఆ 

గుడారముమీదను దానిలోని సమసత్మైన ఉపకరణములమీదను అకక్డనునన్ మనుషుయ్లమీదను, 

ఎముకనేగాని నరకబడిన వానినేగాని శవమునేగాని సమాధినేగాని ముటిట్నవానిమీదను దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుదిధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 19:20 => అపవితుర్డు పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల అటిట్ మనుషుయ్డు 

సమాజములోనుండి కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచెను; 

పాపపరిహారజలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 

సంఖాయ్కాండము 19:21 => వారికి నితయ్మైన కటట్డ ఏదనగా, పాపపరిహారజలమును 

పోర్కిష్ంచువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను ; పాపపరిహారజలమును ముటుట్వాడు 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును; అపవితుర్డు ముటుట్నది యావతుత్ను అపవితర్ము. 

సంఖాయ్కాండము 19:22 => దాని ముటుట్ మనుషుయ్లందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై 

యుందురు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 30:18 => ఎఫార్యిము మనషే ష్ ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను దేశములనుండి 

వచిచ్న జనులలో చాలామంది తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనకయే విధివిరుదధ్ముగా పసాక్ను 

భుజింపగా హిజిక్యా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

యోబు 41:25 => అది లేచునపుప్డు బలిషుఠ్లు భయపడుదురు అధిక భయముచేత వారు 

మైమరతురు. 

యోహాను 3:25 => శుదీధ్కరణాచారమునుగూరిచ్ యోహాను శిషుయ్లకు ఒక యూదునితో వివాదము 

పుటెట్ను. 

హెబీర్యులకు 9:10 => ఇవి దిదుద్బాటు జరుగుకాలము వచుచ్వరకు విధింపబడి , 

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 

హెబీర్యులకు 9:12 => మేకల యొకక్యు కోడెల యొకక్యు రకత్ముతో కాక, తన సవ్రకత్ముతో 

ఒకక్సారే పరిశుదధ్సథ్లములో పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 9:13 => ఏలయనగా మేకల యొకక్యు, ఎడల్ యొకక్యు రకత్మును, మైలపడిన 

వారిమీద ఆవుదూడ బూడిదె చలుల్టయు, శరీరశుదిధ్ కలుగునటుల్ వారిని పరిశుదధ్పరచినయెడల, 
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హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:18 => పౌలు ఇంకను బహుదినములకక్డ ఉండిన తరువాత 

సహోదరులయొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, తనకు మొర్కుక్బడి యునన్ందున కెంకేర్యలో తల వెండుర్కలు 

కతిత్రించుకొని ఓడ యెకిక్ సిరియకు బయలుదేరెను. పిర్సిక్లల్ అకుల అనువారు అతనితో కూడ వెళి ల్రి. 

సంఖాయ్కాండము 6:5 => అతడు నాజీరగుటకు మొర్కుక్కొనిన దినములనిన్టిలో మంగలకతిత్ అతని 

తలమీద వేయవలదు, అతడు యెహోవాకు తనున్ తాను పర్తేయ్కించుకొనిన దినములు నెరవేరువరకు 

అతడు పర్తిషిఠ్తుడై తన తలవెండుర్కలను ఎదుగనియయ్వలెను.  

సంఖాయ్కాండము 6:9 => ఒకడు అతనియొదద్ హఠాతుత్గా చనిపోవుటవలన పర్తేయ్కముగా ఉండువాని 

తల అపవితర్పరపబడినయెడల అతడు పవితర్పరపబడు దినమున, అనగా ఏడవ దినమున తనతల 

గొరిగించుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:13 => నాజీరు పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములు నిండిన తరువాత వానిగూరిచ్న 

విధి యేదనగా, పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:18 => అపుప్డా నాజీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ తన వర్త 

సంబంధమైన తన తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని, ఆ వర్త సంబంధమైన తన తలవెండుర్కలు 

తీసికొని, సమాధానబలి దర్వయ్ము కిర్ందనునన్ అగిన్లో వేయవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:5 => నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. అతని తలమీద మంగలకతిత్ 

వేయకూడదు; ఆ బిడడ్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడై ఫిలిషీత్యుల 

చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంప మొదలుపెటుట్నని ఆమెతో అనగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:17 => అపుప్డతడు తన అభిపార్యమంతయు ఆమెకు తెలియజేసి నేను నా 

తలిల్గరభ్మునుండి పుటిట్నది మొలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడనై యునాన్ను, నా తలమీదికి 

మంగలకతిత్ రాలేదు, నాకు కౌష్రము చేసినయెడల నా బలము నాలోనుండి తొలగిపోయి యితర 

మనుషుయ్లవలె అవుదునని ఆమెతో అనెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 16:18 => అతడు తన అభిపార్యమును తనకు తెలిపెనని దెలీలా యెరిగి, ఆమె 

వరత్మానము పంపి ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులను పిలిపించి యీసారికి రండి; ఇతడు తన 

అభిపార్యమంతయు నాకు తెలిపెననెను. ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు రూపాయిలనుచేత పటుట్కొని 

ఆమెయొదద్కు రాగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:19 => ఆమె తన తొడమీద అతని నిదర్బుచిచ్, ఒక మనుషుయ్ని పిలిపించి 

వానిచేత అతని తలమీది యేడు జడలను కౌష్రము చేయించి అతని బాధించుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

అపుప్డు అతనిలోనుండి బలము తొలగిపోయెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:2 => పురుషుడేగాని సతరీయేగాని యెహోవాకు నాజీరగుటకు ఎవరైనను 

మొర్కుక్కొని తనున్తాను పర్తేయ్కించుకొనినయెడల వాడు దార్కాష్రసమదయ్ములను మానవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

మారుక్ 7:5 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును శాసు త్ర్లును నీ శిషుయ్లెందుకు పెదద్ల పారంపరాయ్చారము 

చొపుప్న నడుచుకొనక, అపవితర్మైన చేతులతో భోజనము చేయుదురని ఆయన నడిగిరి. 

1 కొరిందీయులకు 11:16 => ఎవడైనను కలహపిర్యుడుగా కనబడినయెడల మాలోనైనను దేవుని 

సంఘములోనైనను ఇటిట్ ఆచారములేదని వాడు తెలిసికొనవలెను. 

వచనము 28 
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ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును 

విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను 

దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:29 => ఈ అవశయ్మైన వాటికంటె ఎకుక్వైన యే భారమును మీమీద 

మోపకూడదని, పరిశుదాధ్తమ్కును మాకును తోచెను. వీటికి దూరముగా ఉండుటకు జాగర్తత్పడితిరా 

అది మీకు మేలు. మీకు కేష్మము కలుగును గాక. 

యెహెజేక్లు 33:25 => కాబటిట్ వారికీమాట పర్కటన చేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రకత్ము ఓడిచ్వేయక మాంసము భుజించు మీరు, మీ విగర్హములవైపు 

దృషిట్యుంచు మీరు, నరహతయ్చేయు మీరు, ఈ దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 
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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 

వచనము 29 

ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన తోర్ఫిమును అతనితో కూడ పటట్ణములో అంతకుముందు వారు చూచి 

యునన్ందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని వచెచ్నని ఊహించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:18 => నేను శుదిధ్ చేసికొనినవాడనై యీలాగు అపప్గించుచుండగా 

వారు దేవాలయములో ననున్ చూచిరి. నేను గుంపుకూరిచ్ యుండలేదు, నావలన అలల్రి కాలేదు. 

ఆసియనుండి వచిచ్న కొందరు యూదులు ఉండిరి; 

సంఖాయ్కాండము 6:13 => నాజీరు పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములు నిండిన తరువాత వానిగూరిచ్న 

విధి యేదనగా, పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:14 => అపుప్డతడు దహనబలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను, 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటే ట్లును,  

సంఖాయ్కాండము 6:15 => గంపెడు పొంగని పిండి, అనగా గోధమపిండి వంటలను నూనె కలిపిన 

గోధుమ పిండితో చేసిన భక్షయ్ములను నూనె పూసిన పొంగని పూరీలను వాటి నైవేదయ్మును 

పానారప్ణములను అరప్ణముగా యెహోవా యొదద్కు తేవలెను.  

సంఖాయ్కాండము 6:16 => అపుప్డు యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని తెచిచ్ అతని నిమితత్ము 

పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని అరిప్ంపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 6:17 => యాజకుడు ఆ గంపెడు పొంగని భక్షయ్ములతో ఆ పొటే ట్లును 

యెహోవాకు సమాధానబలిగా అరిప్ంపవలెను; వాని నైవేదయ్మును వాని పానారప్ణమును 

అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:18 => అపుప్డా నాజీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ తన వర్త 

సంబంధమైన తన తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని, ఆ వర్త సంబంధమైన తన తలవెండుర్కలు 

తీసికొని, సమాధానబలి దర్వయ్ము కిర్ందనునన్ అగిన్లో వేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:19 => మరియు యాజకుడు ఆ పొటే ట్లుయొకక్ వండిన జబబ్ను ఆ 

గంపలోనుండి పొంగని యొక భక్షయ్మును పొంగని యొక పూరీని తీసికొని నాజీరు తన వర్త 

సంబంధమైన వెండుర్కలు గొరికించుకొనిన పిమమ్ట అతనిచేతుల మీద వాటినుంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:20 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. అలాల్డింపబడు బోరతోను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్తోను అది యాజకునికి 

పర్తిషిఠ్తమగును; తరువాత ఆ నాజీరు దార్కాష్రసము తార్గవచుచ్ను.  

సంఖాయ్కాండము 6:18 => అపుప్డా నాజీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ తన వర్త 

సంబంధమైన తన తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని, ఆ వర్త సంబంధమైన తన తలవెండుర్కలు 

తీసికొని, సమాధానబలి దర్వయ్ము కిర్ందనునన్ అగిన్లో వేయవలెను. 

1 సమూయేలు 21:7 => ఆ దినమున సౌలుయొకక్ సేవకులలో ఒకడు అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉండెను; అతని పేరు దోయేగు, అతడు ఎదోమీయుడు. అతడు సౌలు పసులకాపరులకు పెదద్ 

యోబు 1:5 => వారి వారి విందు దినములు పూరిత్కాగా యోబు, తన కుమారులు పాపముచేసి తమ 

హృదయములలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవితర్పరచి, 

అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒకొక్కని నిమితత్మై దహనబలి నరిప్ంచుచు వచెచ్ను. యోబు నితయ్ము 

ఆలాగున చేయుచుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:24 => నీవు వారిని వెంటబెటుట్కొనిపోయి వారితో కూడ శుదిధ్చేసికొని, 

వారు తలకౌష్రము చేయించుకొనుటకు వారికయెయ్డి తగులుబడి పెటుట్కొనుము; అపుప్డు నినున్గూరిచ్ 
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తాము వినిన వరత్మానము నిజము కాదనియు, నీవును ధరమ్శాసత్రమును గైకొని యథావిధిగా 

నడుచుకొనుచునాన్వనియు తెలిసికొందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:11 => యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళి ల్ననాటనుండి 

పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:17 => కొనిన్ సంవతస్రములైన తరువాత నేను నా సవ్జనులకు 

దానదర్వయ్మును కానుకలును అపప్గించుటకు వచిచ్తిని. 

వచనము 30 

పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును 

పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:18 => నేను శుదిధ్ చేసికొనినవాడనై యీలాగు అపప్గించుచుండగా 

వారు దేవాలయములో ననున్ చూచిరి. నేను గుంపుకూరిచ్ యుండలేదు, నావలన అలల్రి కాలేదు. 

ఆసియనుండి వచిచ్న కొందరు యూదులు ఉండిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:5 => మరియు అనయ్జనులును యూదులును తమ అధికారులతో కలిసి 

వారిమీద పడి వారిని అవమానపరచి రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

1 రాజులు 21:25 => తన భారయ్యైన యెజెబెలు పేర్రేపణచేత యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయ తనున్ 

తాను అముమ్కొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవవ్డును లేడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:3 => వారిని బలాతాక్రముగా పటుట్కొని, సాయంకాలమైనందున 

మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:21 => ఈ హేతువుచేత యూదులు దేవాలయములో ననున్ పటుట్కొని 

చంపుటకు పర్యతన్ము చేసిరి; 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

1 సమూయేలు 21:7 => ఆ దినమున సౌలుయొకక్ సేవకులలో ఒకడు అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉండెను; అతని పేరు దోయేగు, అతడు ఎదోమీయుడు. అతడు సౌలు పసులకాపరులకు పెదద్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:57 => అపుప్డు వారు పెదద్ కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా 

అతనిమీద పడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:11 => యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళి ల్ననాటనుండి 

పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

రోమీయులకు 15:31 => నేను దేవుని చితత్మువలన సంతోషముతో మీయొదద్కు వచిచ్, మీతో కలిసి 

విశార్ంతి పొందునటుల్ను,  

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

వచనము 31 

వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై 

యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:21 => అనయ్జనులలో ఉనన్ యూదులు తమ పిలల్లకు సునన్తి 

చేయకూడదనియు, మన ఆచారముల చొపుప్న నడువకూడదనియు నీవు చెపుప్టవలన వారందరు 

మోషేను విడిచిపెటట్వలెనని నీవు బోధించుచునన్టుట్ వీరు నినున్ గూరిచ్ వరత్మానము వినియునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14 => ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే 

మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:18 => నేను శుదిధ్ చేసికొనినవాడనై యీలాగు అపప్గించుచుండగా 

వారు దేవాలయములో ననున్ చూచిరి. నేను గుంపుకూరిచ్ యుండలేదు, నావలన అలల్రి కాలేదు. 

ఆసియనుండి వచిచ్న కొందరు యూదులు ఉండిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:21 => ఈ హేతువుచేత యూదులు దేవాలయములో ననున్ పటుట్కొని 

చంపుటకు పర్యతన్ము చేసిరి; 

యిరిమ్యా 7:4 => ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము 

యెహోవా ఆలయము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే; యీ మోసకరమైన మాటలు ఆధారము 

చేసికొనకుడి. 

యిరిమ్యా 7:5 => ఆలాగనక, మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను మీరు యథారథ్ముగా 

చకక్పరచుకొని, పర్తివాడు తన పొరుగువానియెడల తపప్క నాయ్యము జరిగించి. 

యిరిమ్యా 7:6 => పరదేశులను తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట 

నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు 

నుండినయెడల 

యిరిమ్యా 7:7 => ఈ సథ్లమున తమకు నితయ్ముగా నుండుటకై పూరవ్కాలమున నేను మీ 

పితరులకిచిచ్న దేశమున మిముమ్ను కాపురముంచుదును. 
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యిరిమ్యా 7:8 => ఇదిగో అబదధ్పుమాటలను మీరు నముమ్కొనుచునాన్రు. అవి మీకు 

నిష పర్యోజనములు. 

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 

యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 

యిరిమ్యా 7:11 => నాదని చాటబడిన యీ మందిరము మీ దృషిట్కి దొంగలగుహయైనదా? 

ఆలోచించుడి, నేనే యీ సంగతి కనుగొనుచునాన్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 7:12 => పూరవ్మున నేను నా నామము నిలిపిన షిలోహునందునన్ నా సథ్లమునకు 

పోయి విచారణ చేయుడి, ఇశార్యేలీయులైన నా జనుల దుషట్తవ్మునుబటిట్ నేను దానికి చేసిన కారయ్ము 

చూడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 7:13 => నేను మీతో మాటలాడినను పెందలకడ లేచి మీతో మాటలాడినను మీరు 

వినకయు, మిముమ్ను పిలిచినను మీరు ఉతత్రమియయ్కయు నుండినవారై యీ కిర్యలనిన్టిని చేసితిరి 

గనుక 

యిరిమ్యా 7:14 => నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ 

మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే చేయుదును. 

యిరిమ్యా 7:15 => ఎఫార్యిము సంతానమగు మీ సహోదరులనందరిని నేను వెళల్గొటిట్నటుల్ 

మిముమ్ను నా సనిన్ధినుండి వెళల్గొటుట్దును. 

విలాపవాకయ్ములు 1:10 => దాని మనోహరమైన వసుత్వులనిన్యు శతుర్వులచేతిలో చికెక్ను నీ 

సమాజములో పర్వేశింపకూడదని యెవరినిగూరిచ్ ఆజాఞ్పించితివో ఆ జనములవారు దాని 

పరిశుదధ్సథ్లమున పర్వేశించియుండుట అది చూచుచునేయునన్ది  

సంఖాయ్కాండము 16:41 => మరునాడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మోషే అహరోనులకు 

విరోధముగా సణుగుచు మీరు యెహోవా పర్జలను చంపితిరని చెపిప్ 
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యెహోషువ 10:4 => లాకీషు రాజైన యాఫీయ యొదద్కును ఎగోల్ను రాజైన దెబీరు నొదద్కును 

వరత్మానము పంపెను. 

2 సమూయేలు 7:7 => ఇశార్యేలీయులతోకూడ నేను సంచరించిన కాలమంతయు నా జనులను 

పోషించుడని నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో ఎవరితోనైనను దేవదారుమయమైన 

మందిరమొకటి మీరు నాకు కటిట్ంపకపోతిరే అని నేనెనన్డైనను అనియుంటినా? 

2 రాజులు 6:26 => అంతట ఇశార్యేలు రాజు పటట్ణపు పార్కారముమీద సంచారము చేయగా ఒక 

సతరీ రాజును చూచి రాజవైన నా యేలినవాడా, సహాయము చేయుమని కేకలు వేయుట విని 

నెహెమాయ్ 13:7 => యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఎలాయ్షీబు దేవుని మందిరములో టోబీయాకు ఒక గది 

యేరప్రచి చేసిన కీడంతయు తెలిసికొని 

యిరిమ్యా 12:6 => నీ సహోదరులు సహితము నీ తండిర్ ఇంటివారు సహితము నీకు దోర్హము 

చేయుచునాన్రు; నీ వెంబడి గేలి చేయుదురు, వారు నీతో దయగా మాటలాడుచునన్ను నీవు వారిని 

నమమ్కూడదు.  

యెహెజేక్లు 44:1 => తూరుప్తటుట్ చూచు పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ బయటి గుమమ్పు మారగ్మునకు 

అతడు ననున్ తోడుకొని రాగా ఆ గుమమ్ము మూయబడియుండెను. 

యెహెజేక్లు 44:7 => ఆహారమును కొర్వువ్ను రకత్మును మీరు నా కరిప్ంచునపుప్డు నా పరిశుదధ్ 

సథ్లములో ఉండి దాని నపవితర్పరచునటుల్ హృదయమందును, శరీరమందును సునన్తిలేని అనుయ్లను 

దానిలోనికి మీరు తోడుకొనిరాగా వారు మీ హేయ కిర్యలనిన్టిని ఆధారముచేసికొని నా నిబంధనను 

భంగపరచిరి. 

మతత్యి 5:17 => ధరమ్శాసత్రమునైనను పర్వకత్ల వచనములనైనను కొటిట్ వేయవచిచ్తినని తలంచవదుద్; 

నెరవేరుచ్టకే గాని కొటిట్వేయుటకు నేను రాలేదు. 

మతత్యి 22:34 => ఆయన సదూద్కయుయ్ల నోరు మూయించెనని పరిసయుయ్లు విని కూడివచిచ్రి. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 
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లూకా 4:29 => ఆగర్హముతో నిండుకొని, లేచి ఆయనను పటట్ణములో నుండి వెళల్గొటిట్, ఆయనను 

తలకిర్ందుగా పడదోర్యవలెనని తమ పటట్ణము కటట్బడిన కొండపేటు వరకు ఆయనను 

తీసికొనిపోయిరి. 

యోహాను 12:20 => ఆ పండుగలో ఆరాధింప వచిచ్నవారిలో కొందరు గీర్సుదేశసుథ్లు ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:14 => అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితో కూడ లేచి నిలిచి బిగగ్రగా 

వారితో ఇటల్నెను యూదయ మనుషుయ్లారా, యెరూషలేములో కాపురమునన్ సమసత్జనులారా, యిది 

మీకు తెలియుగాక, చెవియొగిగ్ నా మాటలు వినుడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1 => ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదుల 

సమాజమందిరములో పర్వేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గీర్సు దేశసుథ్లును 

విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:13 => వీడు ధరమ్ శాసత్రమునకు వయ్తిరికత్ముగా దేవుని ఆరాధించుటకు 

జనులను పేర్రేపించుచునాన్డని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7 => పౌలు వచిచ్నపుప్డు యెరూషలేమునుండి వచిచ్న యూదులు అతని 

చుటుట్ నిలిచి, భారమైన నేరములనేకముల మోపిరి గాని వాటిని బుజువు చేయలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

గలతీయులకు 5:11 => సహోదరులారా, సునన్తి పొందవలెనని నేనింకను పర్కటించుచునన్యెడల 

ఇపప్టికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువ విషయమైన అభయ్ంతరము తీసివేయబడునుగదా? 

ఫిలిపీప్యులకు 1:12 => సహోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువారత్ మరి యెకుక్వగా 

పర్బలమగుటకే సమకూడెనని మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. 

వచనము 32 

వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై 

యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:4 => మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, 

థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, 

ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

2 తిమోతి 4:20 => ఎరసుత్ కొరింథులో నిలిచిపోయెను. తోర్ఫిము రోగియైనందున అతని మిలేతులో 

విడిచి వచిచ్తిని. 
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నెహెమాయ్ 13:7 => యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఎలాయ్షీబు దేవుని మందిరములో టోబీయాకు ఒక గది 

యేరప్రచి చేసిన కీడంతయు తెలిసికొని 

వచనము 33 

పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? 

ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:21 => రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను 

కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:21 => ఈ హేతువుచేత యూదులు దేవాలయములో ననున్ పటుట్కొని 

చంపుటకు పర్యతన్ము చేసిరి; 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మతత్యి 21:10 => ఆయన యెరూషలేములోనికి వచిచ్నపుప్డు పటట్ణమంతయు ఈయన ఎవరో 

అని కలవరపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:57 => అపుప్డు వారు పెదద్ కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా 

అతనిమీద పడి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

లూకా 4:29 => ఆగర్హముతో నిండుకొని, లేచి ఆయనను పటట్ణములో నుండి వెళల్గొటిట్, ఆయనను 

తలకిర్ందుగా పడదోర్యవలెనని తమ పటట్ణము కటట్బడిన కొండపేటు వరకు ఆయనను 

తీసికొనిపోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

నెహెమాయ్ 6:10 => అటుతరువాత మెహేతబేలునకు పుటిట్న దెలాయాయ్ కుమారుడైన షెమయా 

యొకక్ యింటికి వచిచ్తిని. అతడు బయటికి రాకుండ నిరభ్ందింపబడెను. అతడు రాతిర్కాలమందు 

నినున్ చంపుటకు వారు వచెచ్దరు గనుక, దేవుని మందిర గరాభ్లయము లోపలికి మనముపోయి 

తలుపులు వేసికొనెదము రండని చెపప్గా 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

కీరత్నలు 83:2 => నీ శతుర్వులు అలల్రిచేయుచునాన్రు నినున్ దేవ్షించువారు తల యెతిత్యునాన్రు. 

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:10 => ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, 

యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి 

యునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

వచనము 34 

సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలు వేయుచునన్పుప్డు అలల్రిచేత అతడు నిజము 

తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమమ్ని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

Page  of 2975 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:24 => యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు 

తింటిని; 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 11:28 => ఇవియును గాక సంఘములనిన్టినిగూరిచ్న చింతయు కలదు. ఈ 

భారము దినదినమును నాకు కలుగుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

2 కొరిందీయులకు 11:30 => అతిశయపడవలసియుంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన 

సంగతులనుగూరిచ్యే అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 11:31 => నేనబదధ్మాడుటలేదని నిరంతరము సుత్తింపబడుచునన్ మన 

పర్భువగు యేసుయొకక్ తండిర్యైన దేవుడు ఎరుగును. 

2 కొరిందీయులకు 11:32 => దమసుక్లో అరెత అను రాజుకిర్ంద ఉనన్ అధిపతి ననున్ పటట్గోరి 

కావలియుంచి దమసీక్యుల పటట్ణమును భదర్ము చేసెను. 
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2 కొరిందీయులకు 11:33 => అపుప్డు నేను కిటికీగుండ గోడమీదనుండి గంపలో దింపబడి అతని 

చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనిపోతిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:7 => తమరు విమరిశ్ంచినయెడల  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:22 => ఫేలికుస్ ఈ మారగ్మునుగూరిచ్ బాగుగా ఎరిగినవాడై 

సహసార్ధిపతియైన లూసియ వచిచ్నపుప్డు మీ సంగతి నేను విచారించి తెలిసికొందునని చెపిప్ విమరశ్ 

నిలుపు చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:23 => కాబటిట్ మరునాడు అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు మికిక్లి 

ఆడంబరముతో వచిచ్, సహసార్ధిపతులతోను పటట్ణమందలి పర్ముఖులతోను అధికారమందిరములో 

పర్వేశించిన తరువాత ఫేసుత్ ఆజఞ్నియయ్గా పౌలు తేబడెను. 

యోహాను 18:12 => అంతట సైనికులును సహసార్ధిపతియు, యూదుల బంటౌర్తులును యేసును 

పటుట్కొని ఆయనను బంధించి, మొదట అనన్యొదద్కు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:38 => ఈ దినములకు మునుపు రాజదోర్హమునకు రేపి, 

నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుషుయ్లను అరణయ్మునకు వెంటబెటుట్కొని పోయిన 

ఐగుపీత్యుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:40 => మనము ఈ గలిబిలినిగూరిచ్ చెపప్దగిన కారణమేమియు 

లేనందున, నేడు జరిగిన అలల్రినిగూరిచ్ మనలను విచారణలోనికి తెతుత్రేమో అని భయమవుచునన్ది. 

ఇటుల్ గుంపు కూడినందుకు తగిన కారణము చెపప్జాలమని వారితో అనెను. 
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1 రాజులు 1:41 => అదోనీయాయును అతడు పిలిచిన వారందరును విందులో ఉండగా విందు 

ముగియబోవు సమయమున ఆ చపుప్డు వారికి వినబడెను. యోవాబు బాకానాదము విని 

పటట్ణమునందు ఈ అలల్రి యేమని యడుగగా 

మతత్యి 26:5 => అయితే పర్జలలో అలల్రి కలుగకుండునటుల్ పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 14:2 => పర్జలలో అలల్రి కలుగునేమో అని పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

సామెతలు 24:11 => చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు 

జోగుచునన్ వారిని నీవు రకిష్ంపవా? 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:27 => వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి 

మహాసభయొదద్కు అతనిని తీసికొనివచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:21 => ఈ హేతువుచేత యూదులు దేవాలయములో ననున్ పటుట్కొని 

చంపుటకు పర్యతన్ము చేసిరి; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

వచనము 35 

పౌలు మెటల్మీదికి వచిచ్నపుప్డు జనులు గుంపుకూడి బలవంతము చేయుచునన్ందున సైనికులు 

అతనిని మోసికొని పోవలసి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:27 => వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి 

మహాసభయొదద్కు అతనిని తీసికొనివచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:7 => తమరు విమరిశ్ంచినయెడల  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:17 => అపుప్డందరు సమాజమందిరపు అధికారియైన సోసెత్నేసును 

పటుట్కొని నాయ్యపీఠము ఎదుట కొటట్సాగిరి. అయితే గలిల్యోను వీటిలో ఏ సంగతినిగూరిచ్యు 

లక్షయ్పెటట్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

యెషయా 3:15 => నా పర్జలను నలుగగొటిట్ మీరేమి చేయుదురు? బీదల ముఖములను నూరి 

మీరేమి చేయుదురు? అని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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సామెతలు 24:11 => చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు 

జోగుచునన్ వారిని నీవు రకిష్ంపవా? 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

వచనము 36 

ఏలయనగా వానిని చంపుమని జనసమూహము కేకలు వేయుచు వెంబడించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:6 => హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొనిరావలెనని యుండగా, ఆ 

రాతిర్యే పేతురు రెండు సంకెళల్తో బంధింపబడి యిదద్రు సైనికుల మధయ్ నిదిర్ంచుచుండెను; మరియు 

కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:23 => బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని 

పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:29 => కాబటిట్ అతని విమరిశ్ంపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని 

విడిచిపెటిట్రి. మరియు అతడు రోమీయుడని తెలిసికొనన్పుప్డు అతని బంధించినందుకు సహసార్ధిపతి 

కూడ భయపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 15:13 => అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, నిశచ్యముగా మేము నినున్ 

చంపముగాని నినున్ గటిట్గా కటిట్ వారిచేతికి మేము అపప్గించెదమని చెపిప్ రెండు కొర్తత్ తాళల్చేత అతని 

కటిట్ ఆ బండయొదద్నుండి అతని తీసికొనివచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:8 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఏడు నిరవంజి చువవ్లను ఆమెయొదద్కు 

తీసికొనిరాగా ఆమె వాటితో అతని బంధించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:12 => అంతట దెలీలా పేనబడిన కొర్తత్ తాళల్ను తీసికొని వాటితో అతని 

బంధించి సమోస్నూ, షిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రని అతనితో అనెను. అపుప్డు మాటున 

నుండువారు అంతఃపురములో నుండిరి. అతడు తన చేతులమీదనుండి నూలుపోగునువలె ఆ తాళుల్ 

తెంపెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 
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ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:16 => అందుకు నేను నేరము మోపబడివవాడు నేరము మోపినవారికి 

ముఖాముఖిగా వచిచ్, తనమీద మోపబడిన నేరమునుగూరిచ్ సమాధానము చెపుప్కొనుటకు 

అవకాశమియయ్కమునుపు ఏ మనుషుయ్నినైనను అపప్గించుట రోమీయుల ఆచారము కాదని 

ఉతత్రమిచిచ్తిని 

యోహాను 18:29 => కావున పిలాతు బయట ఉనన్ వారియొదద్కు వచిచ్ఈ మనుషుయ్నిమీద మీరు ఏ 

నేరము మోపుచునాన్రనెను. 

యోహాను 18:30 => అందుకు వారు వీడు దురామ్రుగ్డు కానియెడల వీనిని నీకు 

అపప్గించియుండమని అతనితో చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:30 => మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను 

నిశచ్యముగా తెలిసికొనగోరి, సహసార్ధిపతి అతని వదిలించి, పర్ధానయాజకులును మహాసభ 

వారందరును కూడి రావలెనని ఆజాఞ్పించి, పౌలును తీసికొనివచిచ్ వారియెదుట నిలువబెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 
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ఎఫెసీయులకు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనయ్జనులైన మీ నిమితత్ము కీర్సుత్యేసు యొకక్ ఖైదీనైన 

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

వచనము 37 

వారు పౌలును కోటలోనికి తీసికొనిపోవనై యుండగా అతడు పై యధికారిని చూచి నేను నీతో 

ఒకమాట చెపప్వచుచ్నా? అని అడిగెను. అందుకతడు గీర్కు భాష నీకు తెలియునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:32 => ఆ సభ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీలాగున, 

కొందరాలాగున కేకలువేసిరి; తామెందు నిమితత్ము కూడుకొనిరో చాలమందికి తెలియలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:30 => మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను 

నిశచ్యముగా తెలిసికొనగోరి, సహసార్ధిపతి అతని వదిలించి, పర్ధానయాజకులును మహాసభ 

వారందరును కూడి రావలెనని ఆజాఞ్పించి, పౌలును తీసికొనివచిచ్ వారియెదుట నిలువబెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:26 => ఇతనిగూరిచ్ మన యేలినవారి పేర వార్యుటకు నాకు 

నిశచ్యమైనది ఏమియు కనబడలేదు గనుక విచారణయైన తరువాత వార్యుటకు ఏమైనను నాకు 

దొరకవచుచ్నని మీ అందరియెదుటికిని, అగిర్పప్రాజా, ముఖయ్ముగా మీ యెదుటికిని, ఇతని 

రపిప్ంచియునాన్ను. 

Page  of 2983 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:37 => వారు పౌలును కోటలోనికి తీసికొనిపోవనై యుండగా అతడు పై 

యధికారిని చూచి నేను నీతో ఒకమాట చెపప్వచుచ్నా? అని అడిగెను. అందుకతడు గీర్కు భాష నీకు 

తెలియునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:10 => ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, 

యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి 

యునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:16 => అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ 

చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని 

యునాన్డనెను. 

వచనము 38 

ఈ దినములకు మునుపు రాజదోర్హమునకు రేపి, నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుషుయ్లను 

అరణయ్మునకు వెంటబెటుట్కొని పోయిన ఐగుపీత్యుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 6:11 => భూలోకము దేవుని సనిన్ధిని చెడిపోయి యుండెను; భూలోకము 

బలాతాక్రముతో నిండియుండెను. 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

కీరత్నలు 55:9 => పటట్ణములో బలాతాక్ర కలహములు జరుగుట నేను చూచుచునాన్ను. పర్భువా, 

అటిట్పనులు చేయువారిని నిరూమ్లము చేయుము వారి నాలుకలు ఛేదించుము. 

కీరత్నలు 58:2 => లేదే, మీరు హృదయపూరవ్కముగా చెడుతనము జరిగించుచునాన్రు దేశమందు 

మీచేతి బలాతాక్రము తూచి చెలిల్ంచుచునాన్రు. 
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యిరిమ్యా 23:10 => దేశము వయ్భిచారులతో నిండియునన్ది, జనుల నడవడి చెడడ్దాయెను, వారి 

శౌరయ్ము అనాయ్యమున కుపయోగించుచునన్ది గనుక శాపగర్సత్మై దేశము దుఃఖపడుచునన్ది; 

అడవిబీళుల్ ఎండిపోయెను. 

హబకూక్కు 1:2 => యెహోవా, నేను మొఱఱ్పెటిట్నను నీవెనాన్ళుల్ ఆలకింపకుందువు? బలాతాక్రము 

జరుగుచునన్దని నేను నీకు మొఱఱ్పెటిట్నను నీవు రకిష్ంపకయునాన్వు. 

హబకూక్కు 1:3 => ననెన్ందుకు దోషము చూడనిచుచ్చునాన్వు? బాధ నీవేల ఊరకయే 

చూచుచునాన్వు? ఎకక్డ చూచినను నాశనమును బలాతాక్రమును అగుపడుచునన్వి, జగడమును 

కలహమును రేగుచునన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:40 => అతడు సెలవిచిచ్న తరువాత పౌలు మెటల్మీద నిలువబడి 

జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశచ్బద్ముగా ఉనన్పుప్డు అతడు హెబీర్ భాషలో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:7 => తమరు విమరిశ్ంచినయెడల  

1 తిమోతి 3:13 => పరిచారకులై యుండి ఆ పనిని బాగుగా నెరవేరిచ్నవారు మంచి పదవిని 

సంపాదించుకొని కీర్సుత్యేసు నందలి విశావ్సమందు బహు ధైరయ్ము గలవారగుదురు. 

వచనము 39 

అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. 

జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

లూకా 23:18 => వారందరు వీనిని చంపివేసి మాకు బరబబ్ను విడుదలచేయుమని ఏకగీర్వముగా 

కేకలువేసిరి. 
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యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

వచనము 40 

అతడు సెలవిచిచ్న తరువాత పౌలు మెటల్మీద నిలువబడి జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశచ్బద్ముగా 

ఉనన్పుప్డు అతడు హెబీర్ భాషలో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

యోహాను 18:12 => అంతట సైనికులును సహసార్ధిపతియు, యూదుల బంటౌర్తులును యేసును 

పటుట్కొని ఆయనను బంధించి, మొదట అనన్యొదద్కు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 
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యోహాను 19:20 => యేసు సిలువ వేయబడిన సథ్లము పటట్ణమునకు సమీపమైయుండెను, అది 

హెబీర్ గీర్కు రోమా భాషలలో వార్యబడెను గనుక యూదులలో అనేకులు దానిని చదివిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:34 => సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలు 

వేయుచునన్పుప్డు అలల్రిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమమ్ని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 
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వచనము 1 

సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ సమాధానము నాలకించుడి. 

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 5:37 => వానికి తరువాత జనసంఖయ్ దినములలో గలిలయుడైన యూదా 

అను ఒకడు వచిచ్, పర్జలను తనతో కూడ తిరుగుబాటుచేయ పేర్రేపించెను; వాడుకూడ నశించెను, 

వానికి లోబడినవారందరును చెదరిపోయిరి. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడడ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

మతత్యి 24:26 => కాబటిట్ ఎవరైనను ఇదిగో అరణయ్ములో ఉనాన్డని మీతో చెపిప్నను వెళల్కుడి 

ఇదిగో లోపలి గదిలో ఉనాన్డని చెపిప్నను నమమ్కుడి 

యోహాను 5:43 => నేను నా తండిర్ నామమున వచిచ్యునాన్ను, మీరు ననున్ అంగీకరింపరు, 

మరియొకడు తన నామమున వచిచ్నయెడల వానిని అంగీకరింతురు, 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:40 => మనము ఈ గలిబిలినిగూరిచ్ చెపప్దగిన కారణమేమియు 

లేనందున, నేడు జరిగిన అలల్రినిగూరిచ్ మనలను విచారణలోనికి తెతుత్రేమో అని భయమవుచునన్ది. 

ఇటుల్ గుంపు కూడినందుకు తగిన కారణము చెపప్జాలమని వారితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:2 => పౌలు రపిప్ంపబడినపుప్డు తెరుత్లుల్ అతనిమీద నేరముమోప 

నారంభించి యిటల్నెను 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

వచనము 2 

అతడు హెబీర్ భాషలో మాటలాడుట వారు విని ఎకుక్వ నిశశ్బద్ముగా ఉండిరి. అపుప్డతడు ఈలాగు 

చెపప్సాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:34 => నీమీద నేరము మోపువారు కూడ వచిచ్నపుప్డు నీ సంగతి 

పూరణ్ముగా విచారింతునని చెపిప్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:26 => శతాధిపతి ఆ మాట విని సహసార్ధిపతి యొదద్కు వచిచ్ నీవేమి 

చేయబోవుచునాన్వు? ఈ మనుషుయ్డు రోమీయుడు సుమీ అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:27 => అపుప్డు సహసార్ధిపతి వచిచ్ అతనిని చూచి నీవు 

రోమీయుడవా? అది నాతో చెపుప్మనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:28 => అతడు అవునని చెపెప్ను. సహసార్ధిపతి నేను బహు దర్వయ్మిచిచ్ 

యీ పౌరతవ్ము సంపాదించుకొంటిననెను; అందుకు పౌలు నేనైతే పుటుట్కతోనే రోమీయుడననెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:29 => కాబటిట్ అతని విమరిశ్ంపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని 

విడిచిపెటిట్రి. మరియు అతడు రోమీయుడని తెలిసికొనన్పుప్డు అతని బంధించినందుకు సహసార్ధిపతి 

కూడ భయపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:27 => వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి 

మహాసభయొదద్కు అతనిని తీసికొనివచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:37 => వారు పౌలును కోటలోనికి తీసికొనిపోవనై యుండగా అతడు పై 

యధికారిని చూచి నేను నీతో ఒకమాట చెపప్వచుచ్నా? అని అడిగెను. అందుకతడు గీర్కు భాష నీకు 

తెలియునా? 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

1 పేతురు 4:15 => మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దురామ్రుగ్డుగా గాని, 

పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:25 => అంతట అతడు సౌలును వెదకుటకు తారుస్నకు వెళి ల్ అతనిని 

కనుగొని అంతియొకయకు తోడుకొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:5 => మరియు కిలికియకును పంఫూలియకును ఎదురుగా ఉనన్ 

సముదర్ము దాటి లుకియలో ఉనన్ మూరకు చేరితివిు. 
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గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 

వచనము 3 

నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ పటట్ణములో గమలీయేలు 

పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు శికిష్తుడనై, మీరందరు 

నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:35 => పౌలు మెటల్మీదికి వచిచ్నపుప్డు జనులు గుంపుకూడి 

బలవంతము చేయుచునన్ందున సైనికులు అతనిని మోసికొని పోవలసి వచెచ్ను. 

2 రాజులు 9:13 => అంతట వారు అతి వేగిరముగా తమ తమ వసత్రములను పటుట్కొని మెటల్మీద 

అతనికిర్ంద పరచి బాకా ఊదించి యెహూ రాజైయునాన్డని చాటించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:17 => అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగ చేసి, పర్భువు తనున్ 

చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచెచ్నో వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ 

సంగతులు తెలియజేయుడని చెపిప్ బయలుదేరి వేరొకచోటికి వెళె ల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:2 => అతడు హెబీర్ భాషలో మాటలాడుట వారు విని ఎకుక్వ 

నిశశ్బద్ముగా ఉండిరి. అపుప్డతడు ఈలాగు చెపప్సాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:14 => మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు 

హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో 

పలుకుట వింటిని.  

లూకా 23:38 => ఇతడు యూదుల రాజని పైవిలాసము కూడ ఆయనకు పైగా వార్యబడెను. 

యోహాను 5:2 => యెరూషలేములో గొఱఱ్ల దావ్రము దగగ్ర, హెబీర్ భాషలో బేతెసద్ అనబడిన యొక 

కోనేరు కలదు, దానికి అయిదు మంటపములు కలవు. 

యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 

యోహాను 19:17 => వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని 

కపాలసథ్లమను చోటికి వెళె ల్ను. హెబీర్ బాషలో దానికి గొలొ గ్తా అని పేరు. 

యోహాను 19:20 => యేసు సిలువ వేయబడిన సథ్లము పటట్ణమునకు సమీపమైయుండెను, అది 

హెబీర్ గీర్కు రోమా భాషలలో వార్యబడెను గనుక యూదులలో అనేకులు దానిని చదివిరి. 

పర్కటన 9:11 => పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉనాన్డు; హెబీర్ భాషలో వానికి అబదోద్నని 

పేరు, గీర్సు దేశపు భాషలో వానిపేరు అపొలుల్యోను.  

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

లూకా 1:22 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్నపుప్డు వారితో మాటలాడలేకపోయినందున, 

ఆలయమునందు అతనికి దరశ్నము కలిగినదని వారు గర్హించిరి; అపుప్డతడు వారికి సంజఞ్లు 

చేయుచు, మూగవాడై యుండెను 

యోహాను 13:24 => గనుక ఎవరినిగూరిచ్ ఆయన చెపెప్నో అది తమకు చెపుప్మని సీమోను పేతురు 

అతనికి సైగ చేసెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

వచనము 4 

ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో వేయించుచు మరణమువరకు 

హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:1 => పౌలు మహాసభవారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు 

కేవలము మంచి మనసాస్కిష్ గలవాడనై దేవుని యెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:16 => అందుకు నేను నేరము మోపబడివవాడు నేరము మోపినవారికి 

ముఖాముఖిగా వచిచ్, తనమీద మోపబడిన నేరమునుగూరిచ్ సమాధానము చెపుప్కొనుటకు 

అవకాశమియయ్కమునుపు ఏ మనుషుయ్నినైనను అపప్గించుట రోమీయుల ఆచారము కాదని 

ఉతత్రమిచిచ్తిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:1 => అగిర్పప్ పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెపుప్కొనుటకు నీకు 

సెలవైనదనెను. అపుప్డు పౌలు చేయిచాచి యీలాగు సమాధానము చెపప్సాగెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:2 => అగిర్పప్రాజా, తమరు యూదులలో ఉండు సమసత్మైన 

ఆచారములను వివాదములను విశేషముగా ఎరిగినవారు గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:24 => అతడు ఈలాగు సమాధానము చెపుప్కొనుచుండగా ఫేసుత్ పౌలా, 

నీవు వెఱిఱ్వాడవు, అతివిదయ్ వలన నీకు వెఱిఱ్పటిట్నదని గొపప్ శబద్ముతో చెపెప్ను. 
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లూకా 12:11 => వారు సమాజమందిరముల పెదద్ల యొదద్కును అధిపతుల యొదద్కును అధికారుల 

యొదద్కును మిముమ్ను తీసికొనిపోవునపుప్డు మీరుఏలాగు ఏమి ఉతత్రమిచెచ్దమా, యేమి 

మాటలాడుదుమా అని చింతింపకుడి, 

లూకా 21:14 => కాబటిట్ మేమేమి సమాధానము చెపుప్దుమా అని ముందుగా చింతింపకుందుమని 

మీ మనసుస్లో నిశచ్యించుకొనుడి. 

రోమీయులకు 2:15 => అటిట్వారి మనసాస్కిష్ కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగను, వారి తలంపులు ఒక 

దానిమీద ఒకటి తపుప్ మోపుచు లేక తపుప్లేదని చెపుప్చుండగను, ధరమ్శాసత్రసారము తమ 

హృదయములయందు వార్యబడినటుట్ చూపుచునాన్రు 

1 కొరిందీయులకు 9:3 => ననున్ విమరిశ్ంచువారికి నేను చెపుప్ సమాధానమిదే. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

2 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:7 => నా బంధకములయందును, నేను సువారత్పక్షమున వాదించుటయందును, 

దానిని సిథ్రపరచుటయందును, మీరందరు ఈ కృపలో నాతో కూడ పాలివారై యునాన్రు గనుక నేను 

మిముమ్ను నా హృదయములో ఉంచుకొని యునాన్ను. ఇందుచేత మిముమ్నందరినిగూరిచ్ యీలాగు 

భావించుట నాకు ధరమ్మే. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:17 => వీరైతే నేను సువారత్ పక్షమున వాదించుటకు నియమింపబడియునాన్నని 

యెరిగి, పేర్మతో పర్కటించుచునాన్రు. 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 
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1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

1 సమూయేలు 30:23 => అందుకు దావీదు వారితో ఇటల్నెను నా సహోదరులారా, యెహోవా 

మనలను కాపాడి మనమీదికి వచిచ్న యీ దండును మనకపప్గించి మనకు దయచేసిన దాని 

విషయములో మీరు ఈలాగున చేయకూడదు. 

మతత్యి 23:9 => మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండిర్ అని పేరు పెటట్వదుద్; ఒకక్డే మీ తండిర్; 

ఆయన పరలోకమందునాన్డు. 

మారుక్ 5:19 => ఆయన వానికి సెలవియయ్క నీవు నీ యింటివారియొదద్కు వెళి ల్, పర్భువు నీయందు 

కనికరపడి, నీకు చేసిన కారయ్ములనిన్టిని వారికి తెలియజెపుప్మనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:13 => వారు చాలించిన తరువాత యాకోబు ఇటల్నెను సహోదరులారా, 

నా మాట ఆలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:5 => ఇందునుగూరిచ్ పర్ధానయాజకుడును పెదద్లందరును నాకు 

సాకుష్లైయునాన్రు. నేను వారివలన సహోదరులయొదద్కు పతిర్కలు తీసికొని, దమసుక్లోని వారినికూడ 

బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తిని. 
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రోమీయులకు 1:20 => ఆయన అదృశయ్ లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయ్శకిత్యు దేవతవ్మును, 

జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని సృషిట్ంపబడిన వసుత్వులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచునన్వి గనుక వారు 

నిరుతత్రులై యునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:12 => సహోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువారత్ మరి యెకుక్వగా 

పర్బలమగుటకే సమకూడెనని మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

వచనము 5 

ఇందునుగూరిచ్ పర్ధానయాజకుడును పెదద్లందరును నాకు సాకుష్లైయునాన్రు. నేను వారివలన 

సహోదరులయొదద్కు పతిర్కలు తీసికొని, దమసుక్లోని వారినికూడ బంధించి దండించుటకై 

యెరూషలేమునకు తేవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:40 => అతడు సెలవిచిచ్న తరువాత పౌలు మెటల్మీద నిలువబడి 

జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశచ్బద్ముగా ఉనన్పుప్డు అతడు హెబీర్ భాషలో ఇటల్నెను 

యోహాను 19:20 => యేసు సిలువ వేయబడిన సథ్లము పటట్ణమునకు సమీపమైయుండెను, అది 

హెబీర్ గీర్కు రోమా భాషలలో వార్యబడెను గనుక యూదులలో అనేకులు దానిని చదివిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:14 => మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు 

హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో 

పలుకుట వింటిని.  

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

వచనము 6 

నేను పర్యాణము చేయుచు దమసుక్నకు సమీపించినపుప్డు మధాయ్హన్కాలమందు ఆకాశమునుండి 

గొపప్ వెలుగు అకసామ్తుత్గా నా చుటుట్ పర్కాశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 11:1 => ఆలాగైనయెడల నేనడుగునదేమనగా, దేవుడు తన పర్జలను విసరిజ్ంచెనా? 

అటల్నరాదు. నేను కూడ ఇశార్యేలీయుడను, అబార్హాము సంతానమందలి బెనాయ్మీను గోతర్మునందు 

పుటిట్నవాడను. 

2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:25 => అంతట అతడు సౌలును వెదకుటకు తారుస్నకు వెళి ల్ అతనిని 

కనుగొని అంతియొకయకు తోడుకొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:34 => నీమీద నేరము మోపువారు కూడ వచిచ్నపుప్డు నీ సంగతి 

పూరణ్ముగా విచారింతునని చెపిప్, 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:3 => ఆయన జనములను పేర్మించును ఆయన పరిశుదుధ్లందరు నీ 

వశముననుందురు వారు నీ పాదములయొదద్ సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.  

2 రాజులు 4:38 => ఎలీషా గిలాగ్లునకు తిరిగిరాగా ఆ దేశమందు కాష్మము కలిగియుండెను. 

పర్వకత్ల శిషుయ్లు అతని సమక్షమునందు కూరుచ్ండియుండగా అతడు తన పనివానిని పిలిచి 

పెదద్కుండ పొయిమీద పెటిట్ పర్వకత్ల శిషుయ్లకు కూరవంట చేయుమని సెలవిచెచ్ను. 

లూకా 2:46 => మూడు దినములైన తరువాత ఆయన దేవాలయములో బోధకుల మధయ్ కూరుచ్ండి, 

వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని పర్శన్లడుగుచు ఉండగా చూచిరి. 

లూకా 8:35 => జనులు జరిగినదానిని చూడవెళి ల్, యేసునొదద్కు వచిచ్, దయయ్ములు వదలిపోయిన 

మనుషుయ్డు బటట్లు కటుట్కొని, సవ్సథ్చితుత్డై యేసు పాదములయొదద్ కూరుచ్ండుట చూచి భయపడిరి. 
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లూకా 10:39 => ఆమెకు మరియ అను సహోదరియుండెను. ఈమె యేసు పాదములయొదద్ 

కూరుచ్ండి ఆయన బోధ వినుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5 :34 => సమసత్ పర్జలవలన ఘనత నొందినవాడును 

ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడునైన గమలీయేలను ఒక పరిసయుయ్డు మహాసభలో లేచి ఈ మనుషుయ్లను 

కొంతసేపు వెలుపల ఉంచుడని ఆజాఞ్పించి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:5 => వారు మొదటినుండి ననున్ ఎరిగినవారు గనుక సాక్షయ్మిచుచ్టకు 

వారికిషట్మైతే నేను మన మతములోని బహునిషఠ్గల తెగను అనుసరించి, పరిసయుయ్డనుగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ చెపప్గలరు. 

గలతీయులకు 1:14 => నా పితరుల పారంపరాయ్చారమందు విశేషాసకిత్ గలవాడనై, నా 

సవ్జాతీయులలో నా సమాన వయసుక్లైన అనేకులకంటె యూదుల మతములో ఆధికయ్తనొందితినని 

నా నడవడినిగూరిచ్ మీరు వింటిరి.  

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

2 సమూయేలు 21:2 => గిబియోనీయులు ఇశార్యేలీయుల సంబంధికులు కారు, వారు 

అమోరీయులలో శేషించినవారు. ఇశార్యేలీయులు మిముమ్ను చంపమని పర్మాణపూరవ్కముగా 

వారితో చెపిప్యుండిరి గాని సౌలు ఇశార్యేలు యూదాల వారియందు ఆసకిత్గలవాడై వారిని హతము 

చేయ చూచుచుండెను. 
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రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

గలతీయులకు 4:17 => వారు మీ మేలుకోరి మిముమ్ను ఆసకిత్తో వెంటాడువారు కారు; మీరే 

తముమ్ను వెంటాడవలెనని మిముమ్ను బయటికి తోర్సివేయ గోరుచునాన్రు. 

గలతీయులకు 4:18 => నేను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక యెలల్పుప్డును మంచి 

విషయములో ఆసకిత్గానుండుట యుకత్మే. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

లేవీయకాండము 13:29 => పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడడ్మందేమి పొడ 

పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ పొడను చూడగా 

సంఖాయ్కాండము 25:13 => అది నితయ్మైన యాజక నిబంధనగా అతనికిని అతని 

సంతానమునకును కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని విషయమందు ఆసకిత్గలవాడై 

ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

2 రాజులు 2:3 => బేతేలులో ఉనన్ పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ నేడు యెహోవా 

నీయొదద్నుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొనిపోవునని నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా 

అతడు నేనెరుగుదును,మీరు ఊరకుండుడనెను. 

యెహెజేక్లు 14:1 => అంతట ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో కొందరు నాయొదద్కు వచిచ్ నా యెదుట 

కూరుచ్ండియుండగా 

యెహెజేక్లు 20:1 => ఏడవ సంవతస్రము అయిదవ నెల పదియవ దినమున ఇశార్యేలీయుల 

పెదద్లలో కొందరు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్ నా యెదుట 

కూరుచ్ండియుండగా 
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దానియేలు 4:2 => మహోనన్తుడగు దేవుడు నాయెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను 

మీకు తెలియజేయుటకు నాకు మనసుస్ కలిగెను. 

లూకా 4:24 => మరియు ఆయన ఏ పర్వకత్యు సవ్దేశమందు హితుడు కాడని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:4 => మొదటినుండి యెరూషలేములో నా జనము మధయ్ను 

బాలయ్మునుండి నేను బర్దికిన బర్దుకు ఏలాటిదో యూదులందరు ఎరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:5 => మరియు కిలికియకును పంఫూలియకును ఎదురుగా ఉనన్ 

సముదర్ము దాటి లుకియలో ఉనన్ మూరకు చేరితివిు. 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

2 తిమోతి 1:3 => నా పార్రథ్నలయందు ఎడతెగక నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నీ కనీన్ళల్ను 

తలచుకొని, నాకు సంపూరాణ్నందము కలుగుటకై నినున్ చూడవలెనని రేయింబగలు అపేకిష్ంచుచు, 

వచనము 7 

నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, ననున్ హింసించుచునాన్వని నాతో ఒక సవ్రము పలుకుట 

వింటిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:20 => మరియు నీ సాకిష్యైన సెత్ఫను రకత్ము చిందింపబడినపుప్డు నేను 

కూడ దగగ్ర నిలిచి అందుకు సమమ్తించి అతని చంపినవారి వసత్రములకు కావలియుంటినని చెపిప్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:4 => కాబటిట్ చెదరిపోయివారు సువారత్ వాకయ్మును పర్కటించుచు 

సంచారముచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

1 కొరిందీయులకు 15:9 => ఏలయనగా నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వవాడను దేవుని 

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 
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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 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

లేవీయకాండము 13:29 => పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడడ్మందేమి పొడ 

పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ పొడను చూడగా 

కీరత్నలు 67:2 => దేవుడు మముమ్ను కరుణించి మముమ్ను ఆశీరవ్దించును గాక ఆయన తన 

ముఖకాంతి మామీద పర్కాశింపజేయును గాక.(సెలా.) 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 
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గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

వచనము 8 

అందుకు నేను పర్భువా, నీవెవడవని అడిగినపుప్డు ఆయన నేను నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు 

యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:12 => అందు నిమితత్ము నేను పర్ధానయాజకులచేత అధికారమును 

ఆజఞ్యు పొంది దమసుక్నకు పోవుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5 => మరునాడు వారి అధికారులును పెదద్లును శాసు త్ర్లును 

యెరూషలేములో కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 
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లూకా 22:66 => ఉదయము కాగానే పర్జల పెదద్లును పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును సభకూడి, 

ఆయనను తమ మహా సభలోనికి తీసికొనిపోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 

రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:30 => మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను 

నిశచ్యముగా తెలిసికొనగోరి, సహసార్ధిపతి అతని వదిలించి, పర్ధానయాజకులును మహాసభ 

వారందరును కూడి రావలెనని ఆజాఞ్పించి, పౌలును తీసికొనివచిచ్ వారియెదుట నిలువబెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:1 => పౌలు మహాసభవారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు 

కేవలము మంచి మనసాస్కిష్ గలవాడనై దేవుని యెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:5 => వారు మొదటినుండి ననున్ ఎరిగినవారు గనుక సాక్షయ్మిచుచ్టకు 

వారికిషట్మైతే నేను మన మతములోని బహునిషఠ్గల తెగను అనుసరించి, పరిసయుయ్డనుగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ చెపప్గలరు. 

1 కొరిందీయులకు 15:9 => ఏలయనగా నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వవాడను దేవుని 

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 
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వచనము 9 

నాతోకూడ నునన్వారు ఆ వెలుగును చూచిరి గాని నాతో మాటలాడినవాని సవ్రము వారు వినలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:12 => అందు నిమితత్ము నేను పర్ధానయాజకులచేత అధికారమును 

ఆజఞ్యు పొంది దమసుక్నకు పోవుచుండగా 

ఆదికాండము 14:15 => రాతిర్వేళ అతడును అతని దాసులును వారికెదురుగా మొనలు తీరిచ్ వారిని 

కొటిట్ దమసుక్నకు ఎడమతటుట్నన్ హోబా మటుట్కు తరిమి 

ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:13 => రాజా, మధాయ్హన్మందు నా చుటుట్ను నాతోకూడ వచిచ్నవారి 

చుటుట్ను ఆకాశమునుండి సూరయ్ తేజసుస్కంటె మికిక్లి పర్కాశమానమైన యొక వెలుగు తోర్వలో 

పర్కాశించుట చూచితిని. 

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  
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మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

లూకా 2:9 => పర్భువు దూత వారియొదద్కు వచిచ్ నిలిచెను; పర్భువు మహిమ వారి చుటుట్ 

పర్కాశించినందున, వారు మికిక్లి భయపడిరి. 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

వచనము 10 

అపుప్డు నేను పర్భువా, నేనేమి చేయవలెనని అడుగగా, పర్భువు నీవు లేచి దమసుక్లోనికి వెళుల్ము; 

అకక్డ నీవు చేయుటకు నియమింపబడినవనిన్యు నీకు చెపప్బడునని నాతో అనెను. 

ఆదికాండము 3:9 => దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను. 

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 22:1 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. 

ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

ఆదికాండము 22:11 => యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా అబార్హామా అని అతని 

పిలిచెను; అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 3:4 => దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ 

పొద నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

1 సమూయేలు 3:10 => తరువాత యెహోవా పర్తయ్క్షమై నిలిచి ఆ రీతిగా సమూయేలూ 

సమూయేలూ, అని పిలువగా సమూయేలు నీ దాసుడు ఆలకించుచునాన్డు ఆజఞ్ యిమమ్నెను. 
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యెషయా 43:22 => యాకోబూ, నీవు నాకు మొఱఱ్పెటుట్టలేదు ఇశార్యేలూ, ననున్గూరిచ్ నీవు 

విసికితివి గదా. 

యెషయా 43:23 => దహనబలులుగా గొఱఱ్మేకల పిలల్లను నాయొదద్కు తేలేదు నీ బలులచేత ననున్ 

ఘనపరచలేదు నైవేదయ్ములు చేయవలెనని నేను నినున్ బలవంతపెటట్లేదు ధూపము వేయవలెనని నేను 

నినున్ విసికింపలేదు.  

యెషయా 43:24 => నా నిమితత్ము సువాసనగల లవంగపు చెకక్ను నీవు రూకలిచిచ్ కొనలేదు నీ 

బలిపశువుల కొర్వువ్చేత ననున్ తృపిత్పరచలేదు సరే గదా. నీ పాపములచేత నీవు ననున్ విసికించితివి నీ 

దోషములచేత ననున్ ఆయాసపెటిట్తివి.  

యెషయా 43:25 => నేను నేనే నా చితాత్నుసారముగా నీ యతికర్మములను తుడిచివేయుచునాన్ను 

నేను నీ పాపములను జాఞ్పకము చేసికొనను. 

యెషయా 43:26 => నాకు జాఞ్పకము చేయుము మనము కూడి వాదింతము నీవు నీతిమంతుడవుగా 

తీరచ్బడునటుల్ నీ వాయ్జెయ్మును వివరించుము. 

యిరిమ్యా 2:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయందు ఏ దురీన్తి చూచి మీ పితరులు 

వయ్రథ్మైనదాని ననుసరించి, తాము వయ్రుథ్లగునటుల్ నాయొదద్నుండి దూరముగా తొలగిపోయిరి? 

యిరిమ్యా 2:9 => కావున నేనికమీదట మీతోను మీ పిలల్ల పిలల్లతోను వాయ్జెయ్మాడెదను; ఇది 

యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

మతత్యి 17:6 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:14 => మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు 

హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో 

పలుకుట వింటిని.  

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

వచనము 11 

ఆ వెలుగు యొకక్ పర్భావము వలన నేను చూడలేకపోయినందున నాతోకూడ ఉనన్వారు ననున్ 

నడిపింపగా దమసుక్లోనికి వచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14 => ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే 

మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 

మతత్యి 2:23 => ఏలుచునాన్ డని విని, అకక్డికి వెళల్వెరచి, సవ్పన్మందు దేవునిచేత 

బోధింపబడినవాడై గలిలయ పార్ంతములకు వెళి ల్, నజరేతను ఊరికి వచిచ్ అకక్డ కాపురముండెను. 

ఆయన నజరేయుడనబడునని పర్వకత్లు చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరిగెను.) 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:14 => మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు 

హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో 

పలుకుట వింటిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:15 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నీవు ఎవడవని అడుగగా పర్భువు నేను 

నీవు హింసించుచునన్ యేసును. 

నిరగ్మకాండము 16:7 => యెహోవామీద మీరు సణిగిన సణుగులను ఆయన వినుచునాన్డు; 

ఉదయమున మీరు యెహోవా మహిమను చూచెదరు, మేము ఏపాటివారము? మామీద సణుగనేల 

అనిరి. 

నిరగ్మకాండము 16:8 => మరియు మోషే మీరు తినుటకై సాయంకాలమున మాంసమును 

ఉదయమున చాలినంత ఆహారమును యెహోవా మీకియయ్గాను, మీరు ఆయనమీద సణుగు మీ 

సణుగులను యెహోవాయే వినుచుండగాను, మేము ఏపాటివారము? మీ సణుగుట యెహోవా 

మీదనేగాని మామీద కాదనెను 

1 సమూయేలు 8:7 => అందుకు యెహోవా సమూయేలునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా జనులు నీతో 

చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము జరిగింపుము; వారు నినున్ విసరిజ్ంపలేదు గాని తముమ్ను ఏలకుండ 

ననేన్ విసరిజ్ంచియునాన్రు. 

జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

మతత్యి 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

పంపినవాని చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 

1 కొరిందీయులకు 12:27 => అటువలె, మీరు కీర్సుత్యొకక్ శరీరమైయుండి వేరు వేరుగా 

అవయవములై యునాన్రు 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

వచనము 12 
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అంతట ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న భకిత్పరుడును, అకక్డ కాపురమునన్ యూదులందరిచేత మంచిపేరు 

పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొదద్కు వచిచ్ నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:7 => అతనితో పర్యాణము చేసిన మనుషుయ్లు ఆ సవ్రము వినిరిగాని 

యెవనిని చూడక మౌనులై నిలువబడిరి. 

దానియేలు 10:7 => దానియేలను నాకు ఈ దరశ్నము కలుగగా నాతోకూడనునన్ మనుషుయ్లు దాని 

చూడలేదు గాని మిగుల భయాకార్ంతులై దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి. 

యోహాను 12:29 => కాబటిట్ అకక్డ నిలుచుండి వినిన జనసమూహము ఉరిమెను అనిరి. 

మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాటలాడెననిరి. 

యోహాను 12:30 => అందుకు యేసు ఈ శబద్ము నాకొరకు రాలేదు, మీకొరకే వచెచ్ను.  

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 

1 కొరిందీయులకు 14:2 => ఎందుకనగా భాషతో మాటలాడువాడు మనుషుయ్లతో కాదు దేవునితో 

మాటలాడుచునాన్డు; మనుషుయ్డెవడును గర్హింపడు గాని వాడు ఆతమ్వలన మరమ్ములను 

పలుకుచునాన్డు. 

వచనము 13 

సౌలా! సహోదరా, దృషిట్ పొందుమని నాతో చెపప్గా ఆ గడియలోనే నేను దృషిట్పొంది అతని చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

నేనేమి చేయవలెననెను. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 143:8 => నీయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను ఉదయమున నీ కృపావారత్ను నాకు 

వినిపింపుము నీ వైపు నా మనసుస్ నేనెతిత్కొనుచునాన్ను. నేను నడువవలసిన మారగ్ము నాకు 

తెలియజేయుము.  

కీరత్నలు 143:9 => యెహోవా, నేను నీ మరుగు జొచిచ్యునాన్ను నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి ననున్ 

విడిపింపుము 

కీరత్నలు 143:10 => నీవే నా దేవుడవు నీ చితాత్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుటకు నాకు నేరుప్ము 

దయగల నీ ఆతమ్ సమభూమిగల పర్దేశమందు ననున్ నడిపించును గాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:12 => అంతట ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న భకిత్పరుడును, అకక్డ 

కాపురమునన్ యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:13 => సౌలా! సహోదరా, దృషిట్ పొందుమని నాతో చెపప్గా ఆ 

గడియలోనే నేను దృషిట్పొంది అతని చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:15 => నీవు కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సకల 

మనుషుయ్లయెదుట ఆయనకు సాకిష్వైయుందువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:16 => గనుక నీవు తడవుచేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేసి బాపిత్సమ్ము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

గలతీయులకు 1:1 => మనుషుయ్ల మూలముగానైనను ఏ మనుషుయ్నివలననైనను కాక, 

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

వచనము 14 
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అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, 

ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ నియమించియునాన్డు;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:8 => సౌలు నేలమీదనుండి లేచి కనున్లు తెరచినను ఏమియు 

చూడలేకపోయెను గనుక వారతని చెయియ్ పటుట్కొని దమసుక్లోనికి నడిపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:9 => అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు 

పుచుచ్కొనకుండెను. 

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. 

యెషయా 42:16 => వారెరుగని మారగ్మున గుర్డిడ్వారిని తీసికొనివచెచ్దను వారెరుగని తోర్వలలో 

వారిని నడిపింతును వారి యెదుట చీకటిని వెలుగుగాను వంకర తోర్వలను చకక్గాను చేయుదును 

నేను వారిని విడువక యీ కారయ్ములు చేయుదును  

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

వచనము 15 

నీవు కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సకల మనుషుయ్లయెదుట ఆయనకు 

సాకిష్వైయుందువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:12 => అతడు అననీయ అనునొక మనుషుయ్డు లోపలికి వచిచ్, తాను 

దృషిట్పొందునటుల్ తలమీద చేతులుంచుట చూచియునాన్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

లూకా 2:25 => యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 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 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 3:7 => మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండునటుల్ సంఘమునకు 

వెలుపటివారిచేత మంచి సాక్షయ్ము పొందినవాడై యుండవలెను. 

హెబీర్యులకు 11:2 => దానినిబటిట్యే పెదద్లు సాక్షయ్ము పొందిరి. 

3 యోహాను 1:12 => దేమేతిర్యు అందరివలనను సతయ్మువలనను మంచి సాక్షయ్ము 

పొందినవాడు, మేము కూడ అతనికి సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము; మా సాక్షయ్ము సతయ్మైనదని 

నీవెరుగుదువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:5 => ఆ కాలమున ఆకాశము కిర్ందనుండు పర్తి జనములోనుండి వచిచ్న 

భకిత్గల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:10 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నేనేమి చేయవలెనని అడుగగా, పర్భువు 

నీవు లేచి దమసుక్లోనికి వెళుల్ము; అకక్డ నీవు చేయుటకు నియమింపబడినవనిన్యు నీకు 

చెపప్బడునని నాతో అనెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

1 తిమోతి 5:25 => అటువలె మంచి కారయ్ములు తేటగా బయలుపడుచునన్వి, బయలుపడనివి 

దాచబడనేరవు. 

వచనము 16 

గనుక నీవు తడవుచేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేసి బాపిత్సమ్ము పొంది నీ 

పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

ఫిలేమోనుకు 1:16 => గాను, విశేషముగా నాకును, శరీరవిషయమును పర్భువు విషయమును మరి 

విశేషముగా నీకును, పిర్య సహోదరుడుగాను, నీయొదద్ ఎలల్పుప్డు ఉండుటకే కాబోలు అతడు 

కొదిద్కాలము నినున్ ఎడబాసి యుండెను. 

లూకా 15:27 => ఆ దాసుడు అతనితో నీ తముమ్డు వచిచ్యునాన్డు, అతడు తనయొదద్కు 

సురకిష్తముగా వచిచ్నందున నీ తండిర్ కొర్వివ్న దూడను వధించెననెను. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

వచనము 17 

అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్ దేవాలయములో పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనై 

పర్భువును చూచితిని. 
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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 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:17 => ఇశార్యేలీయులారా, దేవునికి భయపడువారలారా, వినుడి. 

ఇశార్యేలను ఈ పర్జల దేవుడు మన పితరులను ఏరప్రచుకొని, వారు ఐగుపుత్ దేశమందు పరదేశులై 

యునన్పుప్డు ఆ పర్జలను హెచిచ్ంచి, తన భుజబలముచేత వారినకక్డనుండి తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

నిరగ్మకాండము 3:13 => మోషే చితత్గించుము; నేను ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు వెళి ల్ వారిని చూచి 

మీ పితరుల దేవుడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని వారితో చెపప్గా వారు ఆయన పేరేమి అని 

అడిగినయెడల వారితో నేనేమి చెపప్వలెనని దేవుని నడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 3:14 => అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో 

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 
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నిరగ్మకాండము 3:16 => నీవు వెళి ల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పోగు చేసి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా, అనగా అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడు, నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను నేను 

మిముమ్ను, ఐగుపుత్లో మీకు సంభవించిన దానిని, నిశచ్యముగా చూచితిని, 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

2 రాజులు 21:22 => తన తండిర్ పూజించిన విగర్హములను తానును పూజించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:17 => దావీదు బయలుదేరి వారికి ఎదురుగాపోయి వారితో ఇటల్నెను 

మీరు సమాధానము కలిగి నాకు సహాయము చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్యునన్యెడల నా 

హృదయము మీతో అతికియుండును; అటుల్గాక నావలన మీకు అపకారమేదియు కలుగలేదని 

యెరిగియుండియు, ననున్ నా శతుర్వులచేతికి అపప్గింపవలెనని మీరు వచిచ్యునన్యెడల మన 

పితరులయొకక్ దేవుడు దీనిని చూచి మిముమ్ను గదిద్ంచును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:25 => యూదా దేశములోని పటట్ణములనిన్టిలోను అతడు అనుయ్ల 

దేవతలకు ధూపము వేయుటకై బలిపీఠములను కటిట్ంచి, తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:19 => పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ శుదీధ్కరణముచొపుప్న తనున్ 

పవితర్పరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యింప మనసుస్ నిలుపుకొనిన పర్తి 

వాని నిమితత్ము దయగల యెహోవా పార్యశిచ్తత్ము చేయునుగాక అని పార్రిథ్ంపగా 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 
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దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

యిరిమ్యా 1:5 => గరభ్ములో నేను నినున్ రూపింపకమునుపే నినెన్రిగితిని, నీవు గరభ్మునుండి 

బయలుపడకమునుపే నేను నినున్ పర్తిషిఠ్ంచితిని, జనములకు పర్వకత్గా నినున్ నియమించితిని. 

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళి ల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

2 తిమోతి 1:1 => కీర్సుత్ యేసునందునన్ జీవమునుగూరిచ్న వాగాద్నమునుబటిట్ దేవుని చితత్మువలన 

కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు పిర్య కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

తీతుకు 1:1 => దేవుడు ఏరప్రచుకొనినవారి విశావ్సము నిమితత్మును, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:18 => అపుప్డాయన నీవు తవ్రపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘర్ముగా 

వెళుల్ము. ననున్గూరిచ్ నీవిచుచ్ సాక్షయ్ము వారంగీకరింపరని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 15:8 => అందరికి కడపట అకాలమందు పుటిట్నటుట్నన్ నాకును కనబడెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

గలతీయులకు 1:12 => మనుషుయ్నివలన దానిని నేను పొందలేదు, నాకెవడును దాని బోధింపను 

లేదు గాని యేసుకీర్సుత్ బయలుపరచుటవలననే అది నాకు లభించినది. 
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సంఖాయ్కాండము 16:5 => తనవాడు ఎవడో పరిశుదుధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని 

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

యోహాను 6:29 => యేసు ఆయన పంపినవానియందు మీరు విశావ్సముంచుటయే దేవుని 

కిర్యయని వారితో చెపెప్ను.  

యోహాను 10:16 => ఈ దొడిడ్వి కాని వేరే గొఱఱ్లును నాకు కలవు; వాటినికూడ నేను తోడుకొని 

రావలెను, అవి నా సవ్రము వినును, అపుప్డు మంద ఒకక్టియు గొఱఱ్ల కాపరి ఒకక్డును అగును. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

1 యోహాను 2:29 => ఆయన నీతిమంతుడని మీరెరిగియునన్యెడల నీతిని జరిగించు పర్తివాడును 

ఆయన మూలముగా పుటిట్యునాన్డని యెరుగుదురు. 

వచనము 18 

అపుప్డాయన నీవు తవ్రపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘర్ముగా వెళుల్ము. ననున్గూరిచ్ నీవిచుచ్ సాక్షయ్ము 

వారంగీకరింపరని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

లూకా 24:48 => ఈ సంగతులకు మీరే సాకుష్లు 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

పర్కటన 1:2 => అతడు దేవుని వాకయ్మునుగూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ సాక్షయ్మునుగూరిచ్యు తాను 

చూచినంతమటుట్కు సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

వచనము 19 

అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను 

చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా తెలియును. 

కీరత్నలు 119:60 => నీ ఆజఞ్లను అనుసరించుటకు నేను జాగుచేయక తవ్రపడితిని. 

యిరిమ్యా 8:14 => మనమేల కూరుచ్ండియునాన్ము? మనము పోగుబడి పార్కారములుగల 

పటట్ణములలోనికి పోదము, అకక్డనే చచిచ్పోదము రండి; యెహోవాయే మనలను నాశనము 
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చేయుచునాన్డు, ఆయనకు విరోధముగా మనము పాపము చేసినందున మన దేవుడైన యెహోవా 

మనకు విషజలమును తార్గించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

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.  

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 
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విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

1 పేతురు 3:21 => దానికి సాదృశయ్మైన బాపిత్సమ్ము ఇపుప్డు మిముమ్ను రకిష్ంచుచునన్ది; అదేదనగా 

శరీర మాలినయ్ము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుకీర్సుత్ పునరుతాథ్న మూలముగా దేవుని విషయము 

నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్నిచుచ్ పర్తుయ్తత్రమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:21 => అపుప్డు పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారందరును 

రక్షణ పొందుదురు అని దేవుడు చెపుప్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

లేవీయకాండము 11:25 => వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

2 రాజులు 5:13 => అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచిచ్ నాయనా, ఆ పర్వకత్ యేదైన నొక గొపప్ 

కారయ్ము చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయకుందువా? అయితే సాన్నముచేసి శుదుధ్డవు 

కమమ్ను మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెపిప్నపుప్డు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:19 => కావున హృదయపూరవ్కముగా మీ దేవుడైన యెహోవాను 

వెదకుటకు మీ మనసుస్లు దృఢపరచుకొని, ఆయన నిబంధన మందసమును దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైన 

ఉపకరణములను ఆయన నామముకొరకు కటట్బడు ఆ మందిరములోనికి చేరుచ్టకై మీరు పూనుకొని 

దేవుడైన యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లమును కటుట్డి. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

యోహాను 13:5 => అంతట పళె ల్ములో నీళుల్పోసి శిషుయ్ల పాదములు కడుగుటకును, తాను 

కటుట్కొనియునన్ తువాలుతో తుడుచుటకును మొదలుపెటెట్ను.  

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 

యోహాను 19:34 => సైనికులలో ఒకడు ఈటెతో ఆయన పర్కక్ను పొడిచెను, వెంటనే రకత్మును 

నీళుల్ను కారెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:59 => పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను 

చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

వచనము 20 

మరియు నీ సాకిష్యైన సెత్ఫను రకత్ము చిందింపబడినపుప్డు నేను కూడ దగగ్ర నిలిచి అందుకు 

సమమ్తించి అతని చంపినవారి వసత్రములకు కావలియుంటినని చెపిప్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:26 => అతడు యెరూషలేములోనికి వచిచ్ శిషుయ్లతో కలిసికొనుటకు 

యతన్ముచేసెను గాని, అతడు శిషుయ్డని నమమ్క అందరును అతనికి భయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:28 => అతడు యెరూషలేములో వారితోకూడ వచుచ్చు పోవుచు, 

గలతీయులకు 1:18 => అటుపైని మూడు సంవతస్రములైన తరువాత కేఫాను పరిచయము 

చేసికొనవలెనని యెరూషలేమునకు వచిచ్ అతనితో కూడ పదునయిదు దినములుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదె ద్మీది 

కెకెక్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10 => అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు 

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 

2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 
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2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:4 => అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో శరీరములేక కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

పర్కటన 1:10 => పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:5 => నేను యొపేప్ పటట్ణములో పార్రథ్న చేయుచుండగా 

పరవశుడనైతిని, అపుప్డొక దరశ్నము నాకు కలిగెను; అది ఏదనగా నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొక విధమైన పాతర్ ఆకాశమునుండి దిగి నాయొదద్కు వచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 3:3 => ఎటల్నగా కీర్సుత్ మరమ్ము దేవదరశ్నమువలన నాకు తెలియపరచబడినదను 

సంగతినిగూరిచ్ మునుపు సంకేష్పముగా వార్సితిని. 

వచనము 21 

అందుకు ఆయన వెళుల్ము, నేను దూరముగా అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  

మతత్యి 10:14 => ఎవడైనను మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుండినయెడల మీరు ఆ 

యింటినైనను ఆ పటట్ణమైనను విడిచిపోవునపుప్డు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 21:21 => అపుప్డు యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; దాని 

మధయ్నుండువారు వెలుపలికి పోవలెను; పలెల్టూళల్లోనివారు దానిలో పర్వేశింపకూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

యెహెజేక్లు 3:6 => నీవు గర్హింపలేని ఏసమాటలు పలుకు అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ 

పంపుటలేదు, అటిట్వారియొదద్కు నేను నినున్ పంపినయెడల వారు నీ మాటలు విందురు. 
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యెహెజేక్లు 3:7 => అయితే ఇశార్యేలీయులందరు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై, నేను 

చెపిప్న మాటల నాలకింపనొలల్క యునాన్రు గనుక నీ మాటలు విననొలల్రు. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

లూకా 4:24 => మరియు ఆయన ఏ పర్వకత్యు సవ్దేశమందు హితుడు కాడని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 3 : 1 1 = > మేము ఎరిగిన సంగతియే చెపుప్చునాన్ము , చూచినదానికే 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము, మా సాక్షయ్ము మీరంగీకరింపరని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

రోమీయులకు 11:11 => కాబటిట్ నేనడుగునది ఏమనగా, వారు పడిపోవునటుల్గా తొటిర్లిల్రా? 

అటల్నరాదు. 
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1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 

1 కొరిందీయులకు 2:1 => సహోదరులారా, నేను మీయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వాకాచ్తురయ్ముతో గాని 

జాఞ్నాతిశయముతో గాని దేవుని మరమ్మును మీకు పర్కటించుచు వచిచ్నవాడను కాను. 

1 కొరిందీయులకు 15:8 => అందరికి కడపట అకాలమందు పుటిట్నటుట్నన్ నాకును కనబడెను; 

గలతీయులకు 1:18 => అటుపైని మూడు సంవతస్రములైన తరువాత కేఫాను పరిచయము 

చేసికొనవలెనని యెరూషలేమునకు వచిచ్ అతనితో కూడ పదునయిదు దినములుంటిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

వచనము 22 

ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, 

భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 
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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 26:12 => అందు నిమితత్ము నేను పర్ధానయాజకులచేత అధికారమును 

ఆజఞ్యు పొంది దమసుక్నకు పోవుచుండగా 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

వచనము 23 

వారు కేకలువేయుచు తమపై బటట్లు విదులుచ్కొని ఆకాశముతటుట్ దుమెమ్తిత్ పోయుచుండగా 

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 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

లూకా 11:48 => కావున మీరు సాకుష్లై మీ పితరుల కారయ్ములకు సమమ్తించుచునాన్రు; వారు 

పర్వకత్లను చంపిరి, మీరు వారి సమాధులు కటిట్ంచుదురు. 
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రోమీయులకు 1:32 => ఇటిట్ కారయ్ములను అభయ్సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 

నాయ్యవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచునాన్రు. ఇది మాతర్మే గాక వాటిని 

అభయ్సించువారితో సంతోషముగా సమమ్తించుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసు త్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

వచనము 24 
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వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో 

అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:5 => యేసుకీర్సుత్, శరీరమునుబటిట్ దావీదు సంతానముగాను, మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

రోమీయులకు 11:13 => అనయ్జనులగు మీతో నేను మాటలాడుచునాన్ను. నేను అనయ్జనులకు 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను గనుక ఏ విధముననైనను నా రకత్సంబంధులకు రోషము పుటిట్ంచి, 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 
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ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

1 తిమోతి 2:7 => ఈ సాక్షయ్మిచుచ్టకై నేను పర్కటించువాడనుగాను, అపొసత్లుడనుగాను, విశావ్స 

సతయ్ముల విషయములో అనయ్జనులకు బోధకుడనుగాను నియమింపబడితిని. నేను సతయ్మే 

చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుటలేదు. 

2 తిమోతి 1:11 => ఆ సువారత్ విషయములో నేను పర్కటించువాడనుగాను అపొసత్లుడనుగాను, 

బోధకుడనుగాను, నియమింపబడితిని. 

నాయ్యాధిపతులు 6:39 => అపుప్డు గిదోయ్ను నీ కోపము నా మీద మండనియయ్కుము; ఇంకొక మారే 

ఆ బొచుచ్చేత శోధింప సెలవిముమ్. నేల అంతటిమీద మంచు పడియుండగా ఆ బొచుచ్ మాతర్మే 

పొడిగా ఉండనిమమ్ని దేవునితో అనగా 

సామెతలు 8:1 => జాఞ్నము ఘోషించుచునన్ది వివేచన తన సవ్రమును వినిపించుచునన్ది 

పరమగీతము 8:8 => మాకొక చినన్ చెలెల్లు కలదు దానికి ఇంకను వయసుస్ రాలేదు వివాహకాలము 

వచిచ్నపుప్డు మేము దానివిషయమై యేమి చేయుదుము? 

యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

యెషయా 65:5 => వారు మా దాపునకు రావదుద్ ఎడముగా ఉండుము నీకంటె మేము 

పరిశుదుధ్లమని చెపుప్దురు; వీరు నా నాసికారంధర్ములకు పొగవలెను దినమంతయు మండుచుండు 

అగిన్వలెను ఉనాన్రు.  
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జెకరాయ్ 11:3 => గొఱఱ్బోయల రోదన శబద్ము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా వారి అతిశయాసప్దము 

లయమాయెను. కొదమ సింహముల గరజ్నము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా యొరాద్ను యొకక్ 

మహారణయ్ము పాడైపోయెను. 

మతత్యి 10:5 => యేసు ఆ పండెర్ండుమందిని పంపుచు, వారిని చూచి వారికాజాఞ్పించినదేమనగా 

మీరు అనయ్జనుల దారిలోనికి వెళల్కుడి, సమరయుల యే పటట్ణములోనైనను పర్వేశింపకుడి గాని 

మతత్యి 15:26 => అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని 

చెపప్గా 

మతత్యి 20:11 => వారది తీసికొని చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట మాతర్మే పనిచేసినను,  

మారుక్ 7:27 => ఆయన ఆమెను చూచి పిలల్లు మొదట తృపిత్ పొందవలెను; పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని 

కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదనెను. 

లూకా 4:28 => సమాజమందిరములో ఉనన్వారందరు ఆ మాటలు విని 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 

లూకా 18:9 => తామే నీతిమంతులని తముమ్ నముమ్కొని యితరులను తృణీకరించు కొందరితో 

ఆయన ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

యోహాను 7:35 => అందుకు యూదులు మనము ఈయనను కనుగొనకుండునటుల్ ఈయన ఎకక్డికి 

వెళల్బోవుచునాన్డు? గీర్సుదేశసుథ్లలో చెదరిపోయిన వారియొదద్కు వెళి ల్ గీర్సుదేశసుథ్లకు బోధించునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 

మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 
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రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

1 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ అపొసత్లుడుగా నుండుటకు 

పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొసెత్నేసును 

గలతీయులకు 2:15 => మనము జనమ్మువలన యూదులమే గాని అనయ్జనులలో చేరిన పాపులము 

కాము. మనుషుయ్డు యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమువలననేగాని ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యల 

మూలమున నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడడని యెరిగి మనమును ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యల 

మూలమునగాక కీర్సుత్నందలి విశావ్సమువలననే నీతిమంతులమని తీరచ్బడుటకై యేసుకీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి యునాన్ము; 

గలతీయులకు 5:11 => సహోదరులారా, సునన్తి పొందవలెనని నేనింకను పర్కటించుచునన్యెడల 

ఇపప్టికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువ విషయమైన అభయ్ంతరము తీసివేయబడునుగదా? 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 3:2 => మీకొరకు నాకనుగర్హింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన యేరాప్టునుగూరిచ్ 

మీరు వినియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 3:3 => ఎటల్నగా కీర్సుత్ మరమ్ము దేవదరశ్నమువలన నాకు తెలియపరచబడినదను 

సంగతినిగూరిచ్ మునుపు సంకేష్పముగా వార్సితిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 
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వచనము 25 

వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష 

విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు మీకు అధికారమునన్దా? అని 

యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:57 => అపుప్డు వారు పెదద్ కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా 

అతనిమీద పడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:36 => ఏలయనగా వానిని చంపుమని జనసమూహము కేకలు వేయుచు 

వెంబడించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:24 => అపుప్డు ఫేసుత్ అగిర్పప్రాజా, యికక్డ మాతో ఉనన్ సమసత్ 

జనులారా, మీరు ఈ మనుషుయ్ని చూచుచునాన్రు. యెరూషలేములోను ఇకక్డను యూదులందరు వీడు 

ఇక బర్దుక తగడని కేకలు వేయుచు అతనిమీద నాతొ మనవి చేసికొనిరి 

లూకా 23:18 => వారందరు వీనిని చంపివేసి మాకు బరబబ్ను విడుదలచేయుమని ఏకగీర్వముగా 

కేకలువేసిరి. 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:24 => అపుప్డు ఫేసుత్ అగిర్పప్రాజా, యికక్డ మాతో ఉనన్ సమసత్ 

జనులారా, మీరు ఈ మనుషుయ్ని చూచుచునాన్రు. యెరూషలేములోను ఇకక్డను యూదులందరు వీడు 

ఇక బర్దుక తగడని కేకలు వేయుచు అతనిమీద నాతొ మనవి చేసికొనిరి 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కే ల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

కీరత్నలు 83:2 => నీ శతుర్వులు అలల్రిచేయుచునాన్రు నినున్ దేవ్షించువారు తల యెతిత్యునాన్రు. 

యెషయా 37:29 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను నా గాలము నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళి ల్ంచెదను 

నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళి ల్ంచెదను.  

యెషయా 65:5 => వారు మా దాపునకు రావదుద్ ఎడముగా ఉండుము నీకంటె మేము 

పరిశుదుధ్లమని చెపుప్దురు; వీరు నా నాసికారంధర్ములకు పొగవలెను దినమంతయు మండుచుండు 

అగిన్వలెను ఉనాన్రు.  

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 26:11 => యాజకులును పర్వకత్లును అధిపతులతోను సమసత్ పర్జలతోను ఈలాగనిరి 

మీరు చెవులార వినియునన్ పర్కారము, ఈ మనుషుయ్డు ఈ పటట్ణమునకు విరోధముగా 

పర్వచించుచునాన్డు; గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు. 

దానియేలు 6:6 => కాబటిట్ ఆ పర్ధానులును అధిపతులును రాజు నొదద్కు సందడిగా కూడి వచిచ్ 

ఇటల్నిరి రాజగు దరాయ్వేషూ, చిరంజీవివై యుందువుగాక. 

జెకరాయ్ 11:3 => గొఱఱ్బోయల రోదన శబద్ము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా వారి అతిశయాసప్దము 

లయమాయెను. కొదమ సింహముల గరజ్నము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా యొరాద్ను యొకక్ 

మహారణయ్ము పాడైపోయెను. 
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మతత్యి 15:26 => అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని 

చెపప్గా 

మతత్యి 20:11 => వారది తీసికొని చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట మాతర్మే పనిచేసినను,  

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 15:14 => అందుకు పిలాతు ఎందుకు? అతడే చెడుకారయ్ము చేసెనని వారినడుగగా వారు 

వానిని సిలువ వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడడ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 

యోహాను 9:29 => దేవుడు మోషేతో మాటలాడెనని యెరుగుదుము గాని వీడెకక్డనుండి వచెచ్నో 

యెరుగమని చెపిప్ వానిని దూషించిరి. 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 
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మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:21 => ఈ హేతువుచేత యూదులు దేవాలయములో ననున్ పటుట్కొని 

చంపుటకు పర్యతన్ము చేసిరి; 
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రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

గలతీయులకు 5:11 => సహోదరులారా, సునన్తి పొందవలెనని నేనింకను పర్కటించుచునన్యెడల 

ఇపప్టికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువ విషయమైన అభయ్ంతరము తీసివేయబడునుగదా? 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

వచనము 26 

శతాధిపతి ఆ మాట విని సహసార్ధిపతి యొదద్కు వచిచ్ నీవేమి చేయబోవుచునాన్వు? ఈ మనుషుయ్డు 

రోమీయుడు సుమీ అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:53 => దేవదూతల దావ్రా నియమింపబడిన ధరమ్శాసత్రమును మీరు 

పొందితిరిగాని దానిని గైకొనలేదని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

పర్సంగి 10:3 => బుదిధ్హీనుడు తన పర్వరత్నను గూరిచ్ అధైరయ్పడి తాను బుదిధ్హీనుడని అందరికి 

తెలియజేయును. 

దానియేలు 6:6 => కాబటిట్ ఆ పర్ధానులును అధిపతులును రాజు నొదద్కు సందడిగా కూడి వచిచ్ 

ఇటల్నిరి రాజగు దరాయ్వేషూ, చిరంజీవివై యుందువుగాక. 
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మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 15:14 => అందుకు పిలాతు ఎందుకు? అతడే చెడుకారయ్ము చేసెనని వారినడుగగా వారు 

వానిని సిలువ వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

వచనము 27 

అపుప్డు సహసార్ధిపతి వచిచ్ అతనిని చూచి నీవు రోమీయుడవా? అది నాతో చెపుప్మనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:10 => ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, 

యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి 

యునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:27 => వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి 

మహాసభయొదద్కు అతనిని తీసికొనివచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:26 => శతాధిపతి ఆ మాట విని సహసార్ధిపతి యొదద్కు వచిచ్ నీవేమి 

చేయబోవుచునాన్వు? ఈ మనుషుయ్డు రోమీయుడు సుమీ అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:27 => అపుప్డు సహసార్ధిపతి వచిచ్ అతనిని చూచి నీవు 

రోమీయుడవా? అది నాతో చెపుప్మనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:28 => అతడు అవునని చెపెప్ను. సహసార్ధిపతి నేను బహు దర్వయ్మిచిచ్ 

యీ పౌరతవ్ము సంపాదించుకొంటిననెను; అందుకు పౌలు నేనైతే పుటుట్కతోనే రోమీయుడననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:29 => కాబటిట్ అతని విమరిశ్ంపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని 

విడిచిపెటిట్రి. మరియు అతడు రోమీయుడని తెలిసికొనన్పుప్డు అతని బంధించినందుకు సహసార్ధిపతి 

కూడ భయపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

యోహాను 19:1 => అపుప్డు పిలాతు యేసును పటుట్కొని ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 11:35 => సతరీలు మృతులైన తమవారిని పునరుతాథ్నమువలన మరల పొందిరి. 

కొందరైతే మరి శేర్షఠ్మైన పునరుతాథ్నము పొందగోరి విడుదల పొందనొలల్క యాతనపెటట్బడిరి. 

మతత్యి 27:13 => కాబటిట్ పిలాతు నీమీద వీరెనిన్ నేరములు మోపుచునాన్రో నీవు వినలేదా? అని 

ఆయనను అడిగెను. 

యోహాను 18:12 => అంతట సైనికులును సహసార్ధిపతియు, యూదుల బంటౌర్తులును యేసును 

పటుట్కొని ఆయనను బంధించి, మొదట అనన్యొదద్కు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:34 => సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలు 

వేయుచునన్పుప్డు అలల్రిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమమ్ని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:29 => కాబటిట్ అతని విమరిశ్ంపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని 

విడిచిపెటిట్రి. మరియు అతడు రోమీయుడని తెలిసికొనన్పుప్డు అతని బంధించినందుకు సహసార్ధిపతి 

కూడ భయపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:18 => వీరు ననున్ విమరశ్చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన 

హేతువేదియు లేనందున ననున్ విడుదల చేయగోరిరి గాని 

రోమీయులకు 15:31 => నేను దేవుని చితత్మువలన సంతోషముతో మీయొదద్కు వచిచ్, మీతో కలిసి 

విశార్ంతి పొందునటుల్ను,  
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2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

వచనము 28 

అతడు అవునని చెపెప్ను. సహసార్ధిపతి నేను బహు దర్వయ్మిచిచ్ యీ పౌరతవ్ము 

సంపాదించుకొంటిననెను; అందుకు పౌలు నేనైతే పుటుట్కతోనే రోమీయుడననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:3 => మరునాడు సీదోనుకు వచిచ్తివిు. అపుప్డు యూలి పౌలుమీద 

దయగా ఉండి, అతడు తన సేన్హితులయొదద్కు వెళి ల్ పరామరిక పొందుటకు అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 

మతత్యి 8:8 => ఆ శతాధిపతి పర్భువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను; 

నీవు మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును. 
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మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:27 => అపుప్డు సహసార్ధిపతి వచిచ్ అతనిని చూచి నీవు 

రోమీయుడవా? అది నాతో చెపుప్మనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:28 => అతడు అవునని చెపెప్ను. సహసార్ధిపతి నేను బహు దర్వయ్మిచిచ్ 

యీ పౌరతవ్ము సంపాదించుకొంటిననెను; అందుకు పౌలు నేనైతే పుటుట్కతోనే రోమీయుడననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:16 => అందుకు నేను నేరము మోపబడివవాడు నేరము మోపినవారికి 

ముఖాముఖిగా వచిచ్, తనమీద మోపబడిన నేరమునుగూరిచ్ సమాధానము చెపుప్కొనుటకు 

అవకాశమియయ్కమునుపు ఏ మనుషుయ్నినైనను అపప్గించుట రోమీయుల ఆచారము కాదని 

ఉతత్రమిచిచ్తిని 

మతత్యి 8:5 => ఆయన కపెరన్హూములో పర్వేశించినపుప్డు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

లూకా 7:8 => నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నాచేతికిర్ందను సైనికులు ఉనాన్రు; 

నేనొకని పొమమ్ంటె పోవును, ఒకని రమమ్ంటె వచుచ్ను, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను 

చెపిప్నటుట్ ఆయనతో చెపుప్డని వారిని పంపెను. 

యోహాను 19:1 => అపుప్డు పిలాతు యేసును పటుట్కొని ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:29 => కాబటిట్ అతని విమరిశ్ంపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని 

విడిచిపెటిట్రి. మరియు అతడు రోమీయుడని తెలిసికొనన్పుప్డు అతని బంధించినందుకు సహసార్ధిపతి 

కూడ భయపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:27 => వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి 

మహాసభయొదద్కు అతనిని తీసికొనివచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:18 => వీరు ననున్ విమరశ్చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన 

హేతువేదియు లేనందున ననున్ విడుదల చేయగోరిరి గాని 

హెబీర్యులకు 11:35 => సతరీలు మృతులైన తమవారిని పునరుతాథ్నమువలన మరల పొందిరి. 

కొందరైతే మరి శేర్షఠ్మైన పునరుతాథ్నము పొందగోరి విడుదల పొందనొలల్క యాతనపెటట్బడిరి. 
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వచనము 29 

కాబటిట్ అతని విమరిశ్ంపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని విడిచిపెటిట్రి. మరియు అతడు రోమీయుడని 

తెలిసికొనన్పుప్డు అతని బంధించినందుకు సహసార్ధిపతి కూడ భయపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:29 => కాబటిట్ అతని విమరిశ్ంపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని 

విడిచిపెటిట్రి. మరియు అతడు రోమీయుడని తెలిసికొనన్పుప్డు అతని బంధించినందుకు సహసార్ధిపతి 

కూడ భయపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:27 => వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి 

మహాసభయొదద్కు అతనిని తీసికొనివచిచ్తిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => మీరు యెహోవా నియమమును బటిట్యే గాని మనుషుయ్ల 

నియమమునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్వలసినవారు కారు; ఆయన మీతో కూడ నుండును గనుక మీరు తీరుచ్ 

తీరుప్ బహు జాగర్తత్గా చేయుడి. 

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

లూకా 7:8 => నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నాచేతికిర్ందను సైనికులు ఉనాన్రు; 

నేనొకని పొమమ్ంటె పోవును, ఒకని రమమ్ంటె వచుచ్ను, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను 

చెపిప్నటుట్ ఆయనతో చెపుప్డని వారిని పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:35 => ఇశార్యేలీయులారా, యీ మనుషుయ్ల విషయమై మీరేమి 

చేయబోవుచునాన్రో జాగర్తత్ సుమండి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 
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వచనము 30 

మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను నిశచ్యముగా తెలిసికొనగోరి, 

సహసార్ధిపతి అతని వదిలించి, పర్ధానయాజకులును మహాసభ వారందరును కూడి రావలెనని 

ఆజాఞ్పించి, పౌలును తీసికొనివచిచ్ వారియెదుట నిలువబెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 

అధాయ్యము 23	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

పౌలు మహాసభవారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు కేవలము మంచి మనసాస్కిష్ 

గలవాడనై దేవుని యెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

వచనము 2 

అందుకు పర్ధానయాజకుడైన అననీయ అతని నోటిమీద కొటుట్డని దగగ్ర నిలిచియునన్వారికి 

ఆజాఞ్పింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

హెబీర్యులకు 11:35 => సతరీలు మృతులైన తమవారిని పునరుతాథ్నమువలన మరల పొందిరి. 

కొందరైతే మరి శేర్షఠ్మైన పునరుతాథ్నము పొందగోరి విడుదల పొందనొలల్క యాతనపెటట్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:26 => శతాధిపతి ఆ మాట విని సహసార్ధిపతి యొదద్కు వచిచ్ నీవేమి 

చేయబోవుచునాన్వు? ఈ మనుషుయ్డు రోమీయుడు సుమీ అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:38 => ఆ బంటులు ఈ మాటలు నాయ్యాధిపతులకు తెలపగా, వీరు 

రోమీయులని వారు విని భయపడి వచిచ్, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:39 => వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయి పటట్ణము 

విడిచిపొండని వారిని వేడుకొనిరి. 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

వచనము 3 

పౌలు అతనిని చూచి సునన్ము కొటిట్న గోడా, దేవుడు నినున్ కొటుట్ను; నీవు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న ననున్ 

విమరిశ్ంప కూరుచ్ండి, ధరమ్శాసత్రమునకు విరోధముగా ననున్ కొటట్ నాజాఞ్పించుచునాన్వా అనెను.దగగ్ర 

నిలిచియునన్వారు నీవు దేవుని పర్ధానయాజకుని దూషించెదవా? అని అడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:28 => వారు తమ ధరమ్శాసత్ర వాదములనుగూరిచ్ అతనిమీద నేరము 

మోపిరే గాని మరణమునకైనను, బంధకములకైనను తగిన నేరము అతనియందేమియు 

కనుపరచలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:29 => అందుకు పౌలు సులభముగానో దురల్భముగానో, తమరు 

మాతర్ము కాదు, నేడు నా మాట వినువారందరును ఈ బంధకములు తపప్ నావలె ఉండునటుల్ 

దేవుడనుగర్హించుగాక అనెను. 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:5 => ఇందునుగూరిచ్ పర్ధానయాజకుడును పెదద్లందరును నాకు 

సాకుష్లైయునాన్రు. నేను వారివలన సహోదరులయొదద్కు పతిర్కలు తీసికొని, దమసుక్లోని వారినికూడ 

బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:27 => వారిని తీసికొని వచిచ్ సభలో నిలువబెటట్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:34 => సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలు 

వేయుచునన్పుప్డు అలల్రిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమమ్ని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:11 => యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళి ల్ననాటనుండి 

పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:18 => వీరు ననున్ విమరశ్చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన 

హేతువేదియు లేనందున ననున్ విడుదల చేయగోరిరి గాని 

వచనము 4 
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అందుకు పౌలు సహోదరులారా, యితడు పర్ధానయాజకుడని నాకు తెలియలేదు నీ పర్జల అధికారిని 

నిందింపవదుద్ అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:15 => సభలో కూరుచ్నన్వారందరు అతనివైపు తేరిచూడగా అతని 

ముఖము దేవదూత ముఖమువలె వారికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:5 => ఇందునుగూరిచ్ పర్ధానయాజకుడును పెదద్లందరును నాకు 

సాకుష్లైయునాన్రు. నేను వారివలన సహోదరులయొదద్కు పతిర్కలు తీసికొని, దమసుక్లోని వారినికూడ 

బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తిని. 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16 => ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను 

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 
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2 కొరిందీయులకు 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 తిమోతి 1:3 => నా పార్రథ్నలయందు ఎడతెగక నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నీ కనీన్ళల్ను 

తలచుకొని, నాకు సంపూరాణ్నందము కలుగుటకై నినున్ చూడవలెనని రేయింబగలు అపేకిష్ంచుచు, 

హెబీర్యులకు 13:18 => మా నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుడి; మేమనిన్ విషయములలోను 

యోగయ్ముగా పర్వరిత్ంపగోరుచు మంచి మనసాస్కిష్ కలిగియునాన్మని నముమ్కొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

యెషయా 58:4 => మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయుచు అనాయ్యముగా గుదుద్లాడుచు 

ఉపవాసముందురు మీ కంఠధవ్ని పరమున వినబడునటుల్గా మీరిపుప్డు ఉపవాసముండరు. 

యిరిమ్యా 37:18 => మరియు యిరీమ్యా రాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్నెను నేను నీకైనను నీ 

సేవకులకైనను ఈ పర్జలకైనను ఏ పాపము చేసినందున ననున్ చెరసాలలో వేసితివి? 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:27 => వారిని తీసికొని వచిచ్ సభలో నిలువబెటట్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

రోమీయులకు 2:15 => అటిట్వారి మనసాస్కిష్ కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగను, వారి తలంపులు ఒక 

దానిమీద ఒకటి తపుప్ మోపుచు లేక తపుప్లేదని చెపుప్చుండగను, ధరమ్శాసత్రసారము తమ 

హృదయములయందు వార్యబడినటుట్ చూపుచునాన్రు 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

1 తిమోతి 1 :5 => ఉపదేశసారమేదనగా , పవితర్ హృదయమునుండియు , మంచి 

మనసాస్కిష్నుండియు, నిషక్పటమైన విశావ్సమునుండియు కలుగు పేర్మయే. 

వచనము 5 

వారిలో ఒక భాగము సదూద్కయుయ్లును మరియొక భాగము పరిసయుయ్లునై యునన్టుట్ పౌలు గర్హించి 

సహోదరులారా, నేను పరిసయుయ్డను పరిసయుయ్ల సంతతివాడను; మనకునన్ నిరీక్షణను గూరిచ్యు, 

మృతుల పునరుతాథ్నమును గూరిచ్యు నేను విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని సభలో బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:1 => అయిదు దినములైన తరువాత పర్ధానయాజకుడైన అననీయయు, 

కొందరు పెదద్లును, తెరుత్లుల్ అను ఒక నాయ్యవాదియు కైసరయకు వచిచ్, పౌలుమీద తెచిచ్న ఫిరాయ్దు 

అధిపతికి తెలియజేసిరి. 
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1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

మీకా 5:1 => అయితే సమూహములుగా కూడుదానా, సమూహములుగా కూడుము; శతుర్వులు 

మన పటట్ణము ముటట్డివేయుచునాన్రు, వారు ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతిని కఱఱ్తో చెంపమీద 

కొటుట్చునాన్రు. 

మతత్యి 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

యోహాను 18:22 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు దగగ్ర నిలిచియునన్ బంటౌర్తులలొ ఒకడు 

పర్ధానయాజకునికి ఈలాగు ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వా అని చెపిప్ యేసును అరచేతులతో కొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:23 => అపుప్డు కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా దగగ్రకు వచిచ్ 

మీకాయాను చెంపమీద కొటిట్ నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏ మారగ్మున 

పోయెననెను. 

యోబు 16:10 => జనులు నామీద తమ నోరు తెరతురు ననున్ తిటిట్ చెంపమీద కొటుట్దురు. వారు 

ఏకీభవించి నామీద గుంపు కూడుదురు 

యెషయా 58:4 => మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయుచు అనాయ్యముగా గుదుద్లాడుచు 

ఉపవాసముందురు మీ కంఠధవ్ని పరమున వినబడునటుల్గా మీరిపుప్డు ఉపవాసముండరు. 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 
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మారుక్ 14:65 => కొందరు ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి ఆయన ముఖమునకు ముసుకు వేసి, ఆయనను 

గుదుద్చు పర్వచింపుమని ఆయనతో చెపప్సాగిరి. బంటౌర్తులును ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ 

పటుట్కొనిరి. 

లూకా 6:29 => నినున్ ఒక చెంప మీద కొటుట్వాని వైపునకు రెండవ చెంపకూడ తిర్పుప్ము. నీ పైబటట్ 

ఎతిత్కొని పోవువానిని, నీ అంగీని కూడ ఎతిత్కొనిపోకుండ అడడ్గింపకుము. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

వచనము 6 

అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును కలహము పుటిట్నందున ఆ 

సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

లేవీయకాండము 19:35 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు కొలతలోగాని తూనికెలోగాని పరిమాణములోగాని 

మీరు అనాయ్యము చేయకూడదు. 

కీరత్నలు 58:1 => అధిపతులారా, మీరు నీతిననుసరించి మాటలాడుదురనన్ది నిజమా? నరులారా, 

మీరు నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్దురా? 

కీరత్నలు 58:2 => లేదే, మీరు హృదయపూరవ్కముగా చెడుతనము జరిగించుచునాన్రు దేశమందు 

మీచేతి బలాతాక్రము తూచి చెలిల్ంచుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 82:1 => దేవుని సమాజములో దేవుడు నిలిచియునాన్డు దైవముల మధయ్ను ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్డు. 
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కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 

పర్సంగి 3:16 => మరియు లోకమునందు విమరశ్ సాథ్నమున దురామ్రగ్త జరుగుటయు, 

నాయ్యముండవలసిన సాథ్నమున దురామ్రగ్త జరుగుటయు నాకు కనబడెను. 

ఆమోసు 5:7 => నాయ్యమును అనాయ్యమునకు మారిచ్, నీతిని నేలను పడవేయువారలారా, 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

మీకా 3:9 => యాకోబు సంతతివారి పర్ధానులారా, ఇశార్యేలీయుల యధిపతులారా, నాయ్యమును 

తృణీకరించుచు దురీన్తిని నీతిగా ఎంచువారలారా, యీ మాట ఆలకించుడి. 

మీకా 3:10 => నరహతయ్ చేయుటచేత సీయోనును మీరు కటుట్దురు. దుషట్తవ్ము జరిగించుటచేత 

యెరూషలేమును మీరు కటుట్దురు. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:1 => మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు విమరిశ్ంచి నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:2 => ఆ దోషి శిక్షకు పాతుర్డుగా కనబడినయెడల నాయ్యాధిపతి వాని 

పండుకొనబెటిట్ వాని నేరముకొలది దెబబ్లు లెకక్పెటిట్ తనయెదుట వాని కొటిట్ంపవలెను. 

యోహాను 7:51 => అతడు ఒక మనుషుయ్ని మాట వినక మునుపును, వాడు చేసినది తెలిసికొనక 

మునుపును, మన ధరమ్శాసత్రము అతనికి తీరుప్ తీరుచ్నా అని అడుగగా 
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యోహాను 18:24 => అంతట అనన్, యేసును బంధింపబడి యునన్టుట్గానే పర్ధానయాజకుడైన 

కయపయొదద్కు పంపెను. 

నిరగ్మకాండము 22:28 => నీవు దేవుని నిందింపగూడదు, నీ పర్జలలోని అధికారిని శపింపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 20:10 => తరువాత మోషే అహరోనులు ఆ బండయెదుట సమాజమును 

పోగుచేసినపుప్డు అతడు వారితో దోర్హులారా వినుడి; మేము ఈ బండలోనుండి మీకొరకు నీళుల్ 

రపిప్ంపవలెనా? అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:23 => అపుప్డు కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా దగగ్రకు వచిచ్ 

మీకాయాను చెంపమీద కొటిట్ నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏ మారగ్మున 

పోయెననెను. 

యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

మతత్యి 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 11:44 => అయోయ్, మీరు కనబడని సమాధులవలె ఉనాన్రు; వాటిమీద నడుచు మనుషుయ్లు 

(అవి సమాధులని) యెరుగరనెను. 

యోహాను 18:22 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు దగగ్ర నిలిచియునన్ బంటౌర్తులలొ ఒకడు 

పర్ధానయాజకునికి ఈలాగు ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వా అని చెపిప్ యేసును అరచేతులతో కొటెట్ను. 

వచనము 7 
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సదూద్కయుయ్లు పునరుతాథ్నము లేదనియు, దేవదూతయైనను ఆతమ్యైనను లేదనియు చెపుప్దురు గాని 

పరిసయుయ్లు రెండును కలవని యొపుప్కొందురు. 

యోహాను 18:22 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు దగగ్ర నిలిచియునన్ బంటౌర్తులలొ ఒకడు 

పర్ధానయాజకునికి ఈలాగు ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వా అని చెపిప్ యేసును అరచేతులతో కొటెట్ను. 

వచనము 8 

అపుప్డు పెదద్గొలుల్ పుటెట్ను; పరిసయుయ్ల పక్షముగా ఉనన్ శాసు త్ర్లలో కొందరు లేచి ఈ 

మనుషుయ్నియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆతమ్యైనను దేవదూతయైనను అతనితో 

మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచుచ్నని చెపుప్చు తగవులాడిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:17 => కొనిన్ సంవతస్రములైన తరువాత నేను నా సవ్జనులకు 

దానదర్వయ్మును కానుకలును అపప్గించుటకు వచిచ్తిని. 

నిరగ్మకాండము 22:28 => నీవు దేవుని నిందింపగూడదు, నీ పర్జలలోని అధికారిని శపింపకూడదు. 

పర్సంగి 10:20 => నీ మనసుస్నందైనను రాజును శపింపవదుద్, నీ పడక గదిలోనైనను 

ఐశవ్రయ్వంతులను శపింపవదుద్; ఏలయనగా ఆకాశపకుష్లు సమాచారము కొనిపోవును, రెకక్లుగలది 

సంగతి తెలుపును. 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

యూదా 1:8 => అటువలెనే వీరును కలలు కనుచు, శరీరమును అపవితర్పరచుకొనుచు, 

పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, మహాతుమ్లను దూషించుచు ఉనాన్రు.  

యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  
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నిరగ్మకాండము 34:29 => మోషే సీనాయికొండ దిగుచుండగా శాసనములు గల ఆ రెండు పలకలు 

మోషే చేతిలో ఉండెను. అతడు ఆ కొండ దిగుచుండగా ఆయన అతనితో మాటలాడుచునన్పుప్డు తన 

ముఖచరమ్ము పర్కాశించిన సంగతి మోషేకు తెలిసియుండలేదు. 

2 సమూయేలు 15:3 => అబా ష్లోము నీ వాయ్జెయ్ము సరిగాను నాయ్యముగాను ఉనన్దిగాని దానిని 

విచారించుటకై నియమింపబడిన వాడు రాజునొదద్ ఒకడును లేడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 16:9 => సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఈ చచిచ్న కుకక్ నా యేలినవాడవును 

రాజవునగు నినున్ శపింపనేల? నీ చితత్మైతే నేను వానిని చేరబోయి వాని తల ఛేదించి వచెచ్దననెను. 

2 సమూయేలు 19:6 => నీ సేన్హితులయెడల పేర్మ చూపక నీ శతుర్వులయెడల పేర్మ చూపుచు, ఈ 

దినమున అధిపతులును సేవకులును నీకు ఇషట్జనులు కారని నీవు కనుపరచితివి. మేమందరము 

చనిపోయి అబా ష్లోము బర్దికియుండినయెడల అది నీకు ఇషట్మగుననన్ మాట యీ దినమున నేను 

తెలిసికొనుచునాన్ను. ఇపుప్డు లేచి బయటికివచిచ్ నీ సేవకులను ధైరయ్పరచుము. 

యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 

కీరత్నలు 138:1 => నేను నా పూరణ్హృదయముతో నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను దేవతల 

యెదుట నినున్ కీరిత్ంచెదను. 

యోహాను 18:22 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు దగగ్ర నిలిచియునన్ బంటౌర్తులలొ ఒకడు 

పర్ధానయాజకునికి ఈలాగు ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వా అని చెపిప్ యేసును అరచేతులతో కొటెట్ను. 

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

వచనము 9 

కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి 

మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 
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మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:5 => వారు మొదటినుండి ననున్ ఎరిగినవారు గనుక సాక్షయ్మిచుచ్టకు 

వారికిషట్మైతే నేను మన మతములోని బహునిషఠ్గల తెగను అనుసరించి, పరిసయుయ్డనుగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ చెపప్గలరు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:21 => వారి మధయ్ నిలువబడి నేను బిగగ్రగా చెపిప్న యీ యొకక్ మాట 

విషయమై తపప్ నాయందు మరి ఏ నేరమైనను వీరు కనుగొనియుంటే వీరైన చెపప్వచుచ్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:7 => మన పండెర్ండు గోతర్ములవారు ఎడతెగక దివారాతుర్లు దేవుని 

సేవించుచు ఆ వాగాద్నము పొందుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్రు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే 

యూదులు నామీద నేరము మోపియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 
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కీరత్నలు 55:9 => పటట్ణములో బలాతాక్ర కలహములు జరుగుట నేను చూచుచునాన్ను. పర్భువా, 

అటిట్పనులు చేయువారిని నిరూమ్లము చేయుము వారి నాలుకలు ఛేదించుము. 

యిరిమ్యా 38:27 => అంతట అధిపతులందరు యిరీమ్యాయొదద్కు వచిచ్ యడుగగా అతడు రాజు 

సెలవిచిచ్న మాటల పర్కారముగా వారికుతత్రమిచిచ్ ఆ సంగతి వారికి తెలియజేయనందున వారు 

అతనితో మాటలాడుట మానిరి. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మతత్యి 22:23 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆ దినమున ఆయనయొదద్కు 

వచిచ్ 

మారుక్ 12:18 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళి ల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 

లూకా 20:27 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు కొందరు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

ఆయనను ఇటల్డిగిరి. 

యోహాను 11:24 => మారత్ ఆయనతో అంతయ్ దినమున పునరుతాథ్నమందు లేచునని 

యెరుగుదుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:1 => పౌలు మహాసభవారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు 

కేవలము మంచి మనసాస్కిష్ గలవాడనై దేవుని యెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

ఫిలిపీప్యులకు 3:11 => ఆయన శర్మలలో పాలివాడనగుట యెటిట్దో యెరుగు నిమితత్మును, 

సమసత్మును నషట్పరచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

హెబీర్యులకు 11:35 => సతరీలు మృతులైన తమవారిని పునరుతాథ్నమువలన మరల పొందిరి. 

కొందరైతే మరి శేర్షఠ్మైన పునరుతాథ్నము పొందగోరి విడుదల పొందనొలల్క యాతనపెటట్బడిరి. 

వచనము 10 
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ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ 

నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి యునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:4 => ఆ పటట్ణపు జనసమూహములో భేదములు పుటట్గా కొందరు 

యూదుల పక్షముగాను కొందరు అపొసత్లుల పక్షముగాను ఉండిరి. 

కీరత్నలు 55:9 => పటట్ణములో బలాతాక్ర కలహములు జరుగుట నేను చూచుచునాన్ను. పర్భువా, 

అటిట్పనులు చేయువారిని నిరూమ్లము చేయుము వారి నాలుకలు ఛేదించుము. 

మతత్యి 10:34 => నేను భూమిమీదికి సమాధానమును పంపవచిచ్తినని తలంచకుడి; ఖడగ్మునే 

గాని సమాధానమును పంపుటకు నేను రాలేదు. 

యోహాను 7:40 => జనసమూహములో కొందరు ఈ మాటలు విని నిజముగా ఈయన ఆ పర్వకత్యే 

అనిరి; 

యోహాను 7:41 => మరికొందరుఈయన కీర్సేత్ అనిరి; మరికొందరు ఏమి? కీర్సుత్ గలిలయలోనుండి 

వచుచ్నా? 

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

యోహాను 7:43 => కాబటిట్ ఆయననుగూరిచ్ జనసమూహములో భేదము పుటెట్ను. 

జెకరాయ్ 11:14 => అపుప్డు బంధకమనునటిట్ నా రెండవ కఱఱ్ను తీసికొని యూదా వారికిని 

ఇశార్యేలు వారికిని కలిగిన సహోదరబంధమును భంగము చేయునటుల్ దాని విరిచితిని. 

యోహాను 7:43 => కాబటిట్ ఆయననుగూరిచ్ జనసమూహములో భేదము పుటెట్ను. 

యోహాను 10:19 => ఈ మాటలనుబటిట్ యూదులలో మరల భేదము పుటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5 :34 => సమసత్ పర్జలవలన ఘనత నొందినవాడును 

ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడునైన గమలీయేలను ఒక పరిసయుయ్డు మహాసభలో లేచి ఈ మనుషుయ్లను 

కొంతసేపు వెలుపల ఉంచుడని ఆజాఞ్పించి వారితో ఇటల్నెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

వచనము 11 

ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని 

ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

మతత్యి 22:23 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆ దినమున ఆయనయొదద్కు 

వచిచ్ 

మారుక్ 12:18 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

లూకా 20:27 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు కొందరు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

ఆయనను ఇటల్డిగిరి. 

కీరత్నలు 104:4 => వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగిన్జావ్లలను2 తనకు పరిచారకులుగాను 

ఆయన చేసికొనియునాన్డు. 

మతత్యి 16:12 => అపుప్డు రొటెట్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్ కాదుగాని పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు 

అనువారి బోధనుగూరిచ్యే జాగర్తత్పడవలెనని ఆయన తమతో చెపెప్నని వారు గర్హించిరి. 

యోహాను 1:24 => పంపబడినవారు పరిసయుయ్లకు చెందినవారు 

యోహాను 12:29 => కాబటిట్ అకక్డ నిలుచుండి వినిన జనసమూహము ఉరిమెను అనిరి. 

మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాటలాడెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:13 => మృతుల పునరుతాథ్నము లేనియెడల, కీర్సుత్కూడ లేపబడి 

యుండలేదు. 

వచనము 12 

ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:25 => ఇతడు మరణమునకు తగినది ఏమియు చేయలేదని నేను 

గర్హించి, యితడు చకర్వరిత్యెదుట చెపుప్కొందునని అనినందున ఇతని పంప నిశచ్యించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:31 => ఈ మనుషుయ్డు మరణమునకైనను బంధకములకైనను 

తగినదేమియు చేయలేదని తమలోతాము మాటలాడుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 24:17 => దావీదుతో ఇటల్నెను యెహోవా ననున్ నీచేతి కపప్గింపగా ననున్ చంపక 

విడిచినందుకు 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

లూకా 23:4 => పిలాతు పర్ధానయాజకులతోను జనసమూహములతోను ఈ మనుషుయ్నియందు 

నాకు ఏ నేరమును కనబడలేదనెను. 

లూకా 23:14 => పర్జలు తిరుగబడునటుల్ చేయుచునాన్డని మీరీ మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తెచిచ్తిరే. 

ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమరిశ్ంపగా మీరితని మీద మోపిన నేరములలో ఒకక్టైనను నాకు 

కనబడలేదు 

లూకా 23:15 => హేరోదునకు కూడ కనబడలేదు. హేరోదు అతని మాయొదద్కు తిరిగి పంపెను 

గదా; ఇదిగో మరణమునకు తగినదేదియు ఇతడు చేయలేదు. 

లూకా 23:22 => మూడవమారు అతడు ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెను? ఇతనియందు 

మరణమునకు తగిన నేరమేమియు నాకు అగపడలేదు గనుక ఇతని శికిష్ంచి విడుదలచేతునని వారితో 

చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:8 => అపుప్డు పెదద్గొలుల్ పుటెట్ను; పరిసయుయ్ల పక్షముగా ఉనన్ 

శాసు త్ర్లలో కొందరు లేచి ఈ మనుషుయ్నియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆతమ్యైనను 

దేవదూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచుచ్నని చెపుప్చు తగవులాడిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:7 => నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, ననున్ 

హింసించుచునాన్వని నాతో ఒక సవ్రము పలుకుట వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:17 => అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్ దేవాలయములో 

పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనై పర్భువును చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:18 => అపుప్డాయన నీవు తవ్రపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘర్ముగా 

వెళుల్ము. ననున్గూరిచ్ నీవిచుచ్ సాక్షయ్ము వారంగీకరింపరని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:14 => మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు 

హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో 

పలుకుట వింటిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:15 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నీవు ఎవడవని అడుగగా పర్భువు నేను 

నీవు హింసించుచునన్ యేసును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

Page  of 3079 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

యోహాను 12:29 => కాబటిట్ అకక్డ నిలుచుండి వినిన జనసమూహము ఉరిమెను అనిరి. 

మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాటలాడెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడడ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

1 సమూయేలు 12:5 => అతడు అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన 

అభిషేకము చేయించినవాడును ఈ దినమున మీ మీద సాకుష్లైయునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు సాకుష్లే 

అని వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

కీరత్నలు 35:1 => యెహోవా, నాతో వాయ్జెయ్మాడు వారితో వాయ్జెయ్మాడుము నాతో పోరాడువారితో 

పోరాడుము. 

యిరిమ్యా 26:16 => కాగా అధిపతులును జనులందరును యాజకులతోను పర్వకత్లతోను ఇటల్నిరి 

ఈ మనుషుయ్డు మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ మనకు ఈ సమాచారము 

పర్కటించుచునాన్డు గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు కాడు. 
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మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసు త్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 15:1 => ఆ సమయమున యెరూషలేమునుండి శాసు త్ర్లును పరిసయుయ్లును యేసునొదద్కు 

వచిచ్ 

లూకా 20:39 => తరువాత వారాయనను మరేమియు అడుగ తెగింపలేదు గనుక శాసు త్ర్లలో 

కొందరు బోధకుడా,  

ఎఫెసీయులకు 3:3 => ఎటల్నగా కీర్సుత్ మరమ్ము దేవదరశ్నమువలన నాకు తెలియపరచబడినదను 

సంగతినిగూరిచ్ మునుపు సంకేష్పముగా వార్సితిని. 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

వచనము 13 

వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు 

రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:27 => వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి 

మహాసభయొదద్కు అతనిని తీసికొనివచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:31 => మరియు ఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి 

సేన్హితులైయుండి అతని యొదద్కు వరత్మానము పంపి నీవు నాటకశాలలోనికి వెళల్వదద్ని అతని 

వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:34 => సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలు 

వేయుచునన్పుప్డు అలల్రిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమమ్ని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:35 => పౌలు మెటల్మీదికి వచిచ్నపుప్డు జనులు గుంపుకూడి 

బలవంతము చేయుచునన్ందున సైనికులు అతనిని మోసికొని పోవలసి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:36 => ఏలయనగా వానిని చంపుమని జనసమూహము కేకలు వేయుచు 

వెంబడించెను. 

కీరత్నలు 7:2 => వారు సింహమువలె ముకక్లుగా చీలిచ్వేయకుండ ననున్ తపిప్ంచుము. 

కీరత్నలు 50:22 => దేవుని మరచువారలారా, దీని యోచించుకొనుడి లేనియెడల నేను మిముమ్ను 

చీలిచ్వేయుదును తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును  
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మీకా 3:3 => నా జనుల మాంసమును భుజించుచు వారి చరమ్మును ఒలిచి వారి యెముకలను 

విరిచి, ఒకడు కుండలోవేయు మాంసమును ముకక్లు చేయునటుట్ బానలోవేయు మాంసముగా వారిని 

తుతుత్నియలుగా పగులగొటిట్యునాన్రు. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

యాకోబు 4:1 => 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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 
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కీరత్నలు 83:2 => నీ శతుర్వులు అలల్రిచేయుచునాన్రు నినున్ దేవ్షించువారు తల యెతిత్యునాన్రు. 

సామెతలు 24:11 => చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు 

జోగుచునన్ వారిని నీవు రకిష్ంపవా? 

యిరిమ్యా 26:24 => ఈలాగు జరుగగా షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము యిరీమ్యాకు 

తోడైయునన్ందున అతని చంపుటకు వారు జనులచేతికి అతనిని అపప్గింపలేదు. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:5 => అయితే వారు ఇతడు గలిలయ దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకును యూదయ 

దేశమందంతట ఉపదేశించుచు పర్జలను రేపుచునాన్డని మరింత పటుట్దలగా చెపిప్రి. 

యోహాను 18:12 => అంతట సైనికులును సహసార్ధిపతియు, యూదుల బంటౌర్తులును యేసును 

పటుట్కొని ఆయనను బంధించి, మొదట అనన్యొదద్కు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:34 => సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలు 

వేయుచునన్పుప్డు అలల్రిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమమ్ని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:7 => తమరు విమరిశ్ంచినయెడల  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 
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2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

వచనము 14 

కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని 

మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని 

చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:25 => ఆయననుగూరిచ్ దావీదు ఇటల్నెను నేనెలల్పుప్డు నా యెదుట 

పర్భువును చూచుచుంటిని ఆయన నా కుడిపారశ్వ్మున నునాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 46:2 => కావున భూమి మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో పరవ్తములు మునిగినను 

కీరత్నలు 109:31 => దరిదుర్ని పార్ణమును విమరశ్కు లోపరచువారి చేతిలోనుండి అతని 

రకిష్ంచుటకై యెహోవా అతని కుడిపర్కక్ను నిలుచుచునాన్డు. 
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యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

యిరిమ్యా 15:19 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నీవు నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నేను నినున్ తిరిగి రపిప్ంతును. ఏవి నీచములో యేవి ఘనములో నీవు 

గురుతుపటిట్నయెడల నీవు నా నోటివలె ఉందువు; వారు నీతటుట్నకు తిరుగవలెను గాని నీవు వారి 

తటుట్నకు తిరుగకూడదు 

యిరిమ్యా 15:20 => అపుప్డు నినున్ ఈ పర్జలను పడగొటట్జాలని యితత్డి పార్కారముగా నేను 

నియమించెదను; నినున్ రకిష్ంచుటకును నినున్ విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైయుందును గనుక 

వారు నీమీద యుదధ్ము చేయుదురు గాని నినున్ జయింపకపోదురని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 15:21 => దుషుట్ల చేతిలోనుండి నినున్ విడిపించెదను, బలాతాక్రుల చేతిలోనుండి నినున్ 

విమోచించెదను. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

యోహాను 14:18 => మిముమ్ను అనాథలనుగా విడువను, మీయొదద్కు వతుత్ను. కొంతకాలమైన 

తరువాత లోకము ననున్ మరి ఎనన్డును చూడదు;  
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2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:25 => కాబటిట్ అయయ్లారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నాతో దూత చెపిప్న 

పర్కారము జరుగునని నేను దేవుని నముమ్చునాన్ను. 

మతత్యి 9:2 => ఇదిగో జనులు పక్షవాయువుతో మంచముపటిట్యునన్ యొకని ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ పాపములు 

క్షమింపబడియునన్వని పక్షవాయువు గల వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 14:27 => వెంటనే యేసు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నేనే, భయపడకుడని వారితో చెపప్గా 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:22 => ఇదిగో నేనిపుప్డు ఆతమ్యందు బంధింపబడినవాడనై 

యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదుగాని, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:18 => అపుప్డాయన నీవు తవ్రపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘర్ముగా 

వెళుల్ము. ననున్గూరిచ్ నీవిచుచ్ సాక్షయ్ము వారంగీకరింపరని నాతో చెపెప్ను. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:24 => అతడు చెపిప్న సంగతులు కొందరు నమిమ్రి, కొందరు 

నమమ్కపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళి ల్పోయిరి. అదేదనగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళి ల్ చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:27 => ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసాస్ర గర్హించి 

నా వైపు తిరిగి నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్యునన్ది. వారు చెవులతో 

మందముగా విని కనున్లు మూసికొనియునాన్రు అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్దావ్రా మీ 

పితరులతో చెపిప్న మాట సరియే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

రోమీయులకు 1:15 => కాగా నావలననైనంతమటుట్కు రోమాలోని మీకును సువారత్ పర్కటించుటకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 
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రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:13 => ఏలాగనగా నా బంధకములు కీర్సుత్ నిమితత్మే కలిగినవని పేర్తోరయ్మను 

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:30 => పౌలు రెండు సంవతస్రములు పూరిత్గా తన అదె ద్ యింట 

కాపురముండి, తనయొదద్కు వచుచ్వారినందరిని సనామ్నించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యోహాను 11:8 => ఆయన శిషుయ్లు బోధకుడా, యిపుప్డే యూదులు నినున్ రాళల్తో కొటట్ 

చూచుచుండిరే; అకక్డికి తిరిగివెళుల్దువా అని ఆయన నడిగిరి.  

యోహాను 11:9 => అందుకు యేసు పగలు పండెర్ండు గంటలునన్వి గదా, ఒకడు పగటివేళ 

నడిచినయెడల ఈ లోకపు వెలుగును చూచును గనుక తొటుర్పడడు. 

యోహాను 11:10 => అయితే రాతిర్వేళ ఒకడు నడిచినయెడల వానియందు వెలుగులేదు గనుక 

వాడు తొటుర్పడునని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 31:15 => నా కాలగతులు నీ వశములో నునన్వి. నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంపుము ననున్ తరుమువారినుండి ననున్ రకిష్ంపుము.  
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యోహాను 7:44 => వారిలో కొందరు ఆయనను పటుట్కొనదలచిరి గాని యెవడును ఆయనను 

పటుట్కొనలేదు. 

యోహాను 15:27 => మీరు మొదటనుండి నాయొదద్ ఉనన్వారు గనుక మీరును సాక్షయ్మితుత్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:15 => నీవు కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సకల 

మనుషుయ్లయెదుట ఆయనకు సాకిష్వైయుందువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:11 => యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళి ల్ననాటనుండి 

పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:12 => అపుప్డు ఫేసుత్ తన సభవారితో ఆలోచన చేసిన తరువాత కైసరు 

ఎదుట చెపుప్కొందునంటివే కైసరునొదద్కే పోవుదువని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 
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1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 

గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళి ల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

వచనము 15 

అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

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 
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కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 64:2 => కీడుచేయువారి కుటర్నుండి దుషట్కిర్యలు చేయువారి అలల్రినుండి ననున్ దాచుము 

కీరత్నలు 64:3 => ఒకడు కతిత్కి పదును పెటుట్నటుల్ వారు తమ నాలుకలకు పదును పెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 64:4 => యథారథ్వంతులను కొటట్వలెనని చాటైన సథ్లములలో చేదుమాటలను 

బాణములుగా సంధించుదురు. వారు భయమేమియు లేక అకసామ్తుత్గా వారిని కొటెట్దరు 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 64:6 => వారు దుషట్కిర్యలను తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ంతురు వెదకి వెదకి ఉపాయము 

సిదధ్పరచుకొందురు పర్తివాని హృదయాంతరంగము అగాధము.  

యెషయా 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యిరిమ్యా 11:19 => అయితే నేను వధకు తేబడుచుండు సాధువైన గొఱఱ్పిలల్వలె ఉంటిని; మనము 

చెటుట్ను దాని ఫలమును నశింపజేయుదము రండి, వాని పేరు ఇకను జాఞ్పకము చేయబడకపోవునటుల్ 

బర్దుకువారిలో నుండకుండ వాని నిరూమ్లము చేయుదము రండని వారు నామీద చేసిన 

దురాలోచనలను నేనెరుగకయుంటిని. 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

2 రాజులు 6:31 => తరువాత రాజు షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొకక్ తల యీ దినమున 

అతనిపైన నిలిచియునన్యెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 
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మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళి ల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

మారుక్ 6:25 => వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో 

పెటిట్ యిపుప్డే నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

లేవీయకాండము 27:29 => మనుషుయ్లు పర్తిషిఠ్ంచు వాటిలో దేనినైనను విడిపింపక హతము 

చేయవలెను. 

యెహోషువ 6:26 => ఆ కాలమున యెహోషువ జనులచేత శపథము చేయించి వారికీలాగు 

ఆజాఞ్పించెను ఎవడు యెరికో పటట్ణమును కటిట్ంచ పూనుకొనునో వాడు యెహోవా దృషిట్కి 

శాపగర్సుత్డగును; వాడు దాని పునాది వేయగా వాని జేయ్షఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; దాని తలుపులను 

నిలువనెతత్గా వాని కనిషఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; 

యెహోషువ 7:1 => శపితమైన దాని విషయములో ఇశార్యేలీయులు తిరుగుబాటు చేసిరి. ఎటల్నగా 

యూదా గోతర్ములో జెరహు మునిమనుమడును జబిద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను 

శపితము చేయబడినదానిలో కొంత తీసికొనెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీద కోపించెను. 

యెహోషువ 7:15 => అపుప్డు శపితమైనది యెవనియొదద్ దొరుకునో వానిని వానికి కలిగిన 

వారినందరిని అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను, ఏలయనగా వాడు యెహోవా నిబంధనను మీరి 

ఇశార్యేలులో దుషాక్రయ్ము చేసినవాడు అనెను. 

నెహెమాయ్ 10:29 => వారి భారయ్లు వారి కుమారులు వారి కుమారెత్లు తెలివియు 

బుదిధ్యుగలవారెవరో వారును ఈ విషయములో పర్ధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి. 
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మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:2 => అపుప్డు పర్ధానయాజకులును యూదులలో ముఖుయ్లును 

పౌలుమీద తాము తెచిచ్న ఫిరాయ్దు సంగతి అతనికి తెలియజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

1 సమూయేలు 14:24 => నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనక మునుపు, సాయంతర్ము 

కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము చేయించెను, 

అందువలన జనులు ఏమియు తినకుండిరి. 

1 సమూయేలు 14:27 => అయితే యోనాతాను తన తండిర్ జనులచేత చేయించిన పర్మాణము 

వినలేదు. గనుక తన చేతికఱఱ్ చాపి దాని కొనను తేనె పటుట్లో ముంచి తన చెయియ్ నోటిలో పెటుట్కొనగా 

అతని కనున్లు పర్కాశించెను. 

1 సమూయేలు 14:28 => జనులలో ఒకడు నీ తండిర్ జనులచేత పర్మాణము చేయించి ఈ దినమున 

ఆహారము పుచుచ్కొనువాడు శపింపబడునని ఖండితముగా ఆజాఞ్పించియునాన్డు; అందుచేతనే జనులు 

బహు బడలియునాన్రని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 14:40 => మీరు ఒక తటుట్నను నేనును నా కుమారుడగు యోనాతానును ఒక 

తటుట్నను ఉండవలెనని అతడు జనులందరితో చెపప్గా జనులు నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది 

చేయుమని సౌలుతో చెపిప్రి. 
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1 సమూయేలు 14:41 => అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయులకు దేవుడవైన యెహోవా, దోషిని 

కనుపరచుమని పార్రిథ్ంపగా సౌలు పేరటను యోనాతాను పేరటను చీటిపడెను గాని జనులు 

తపిప్ంచుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 14:42 => నాకును నా కుమారుడైన యోనాతానునకును చీటుల్ వేయుడని సౌలు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా యోనాతాను పేరట చీటి పడెను. 

1 సమూయేలు 14:43 => నీవు చేసినదేదో నాతో చెపుప్మని యోనాతానుతో అనగా యోనాతాను నా 

చేతికఱఱ్ కొనతో కొంచెము తేనె పుచుచ్కొనన్ మాట వాసత్వమే; కొంచెము తేనెకై నేను 

మరణమొందవలసి వచిచ్నదని అతనితో అనెను. 

1 సమూయేలు 14:44 => అందుకు సౌలు యోనాతానా, నీవు అవశయ్ముగా మరణమవుదువు, నేను 

ఒపుప్కొననియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

కీరత్నలు 31:13 => అనేకులు నామీద దురాలోచనలు చేయుచునాన్రు నాకు పార్ణహాని చేయుటకు 

యోచించుచునాన్రు వారు గుసగుసలాడుట నాకు వినబడుచునన్ది. నలుదిశలను నాకు భీతి 

కలుగుచునన్ది.  

ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

ఆదికాండము 37:18 => అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని 

చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 1:10 => వారు విసత్రింపకుండునటుల్ మనము వారియెడల యుకిత్గా జరిగించుదము 

రండి; లేనియెడల యుదధ్ము కలుగునపుప్డు కూడ మన శతుర్వులతో చేరి మనకు విరోధముగా 

యుదధ్ముచేసి యీ దేశములోనుండి, వెళి ల్పోదురేమో అనెను. 

లేవీయకాండము 5:4 => మరియు కీడైనను మేలైనను, మనుషుయ్లు వయ్రథ్ముగా ఒటుట్పెటుట్కొని 

చేసెదమని పలుకు మాటలలో మరి దేనినైనను యోచింపక చేసెదనని యొకడు పెదవులతో వయ్రథ్ముగా 

ఒటుట్పెటుట్కొనినయెడల, అది తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధియగును. 
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లేవీయకాండము 27:28 => అయితే మనుషుయ్లలోగాని జంతువులలోగాని సావ్సథ్య్మైన 

పొలములలోగాని తనకు కలిగినవాటనిన్టిలో దేనినైనను ఒకడు యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచినయెడల 

పర్తిషిఠ్ంచినదానిని అమమ్కూడదు, విడిపింపనుకూడదు, పర్తిషిఠ్ంచిన సమసత్ము యెహోవాకు 

అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:23 => నీ పెదవులనుండి బయలుదేరిన మాటను నెరవేరుచ్కొని, నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన పర్కారము నీవు నీ నోట పలికినటుల్ సేవ్చాఛ్రప్ణము 

నరిప్ంపవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 21:1 => ఇశార్యేలీయులు తమలో ఎవడును తన కుమారెత్ను బెనాయ్మీనీయుని 

కియయ్కూడదని మిసాప్లో పర్మాణము చేసికొనియుండిరి. 

1 రాజులు 20:10 => బెనహ్దదు మరల అతనియొదద్కు దూతలను పంపి నాతోకూడ వచిచ్న 

వారందరును పిడికెడు ఎతిత్కొనిపోవుటకు షోమోర్ను యొకక్ ధూళి చాలినయెడల దేవతలు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయుదురు గాక అని వరత్మానము చేసెను. 

2 రాజులు 6:13 => అందుకు రాజు మేము మనుషుయ్లను పంపి అతని తెపిప్ంచునటుల్ నీవు వెళి ల్ 

అతడుండు చోటు చూచి రముమ్ అని సెలవియయ్గా అతడు దోతానులో ఉనాన్డని వరత్మానము వచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 4:8 => మిగుల కోపపడి యెరూషలేము మీదికి యుదధ్మునకు వచిచ్, పని 

ఆటంకపరచవలెనని వారందరు కటుట్కటిట్ మముమ్ను కలతపరచగా, 

నెహెమాయ్ 4:11 => మా విరోధులును వారు తెలిసికొనకుండను చూడకుండను మనము వారిమధయ్కు 

చొరబడి వారిని చంపి పని ఆటంకపరచుదమనిరి. 

ఎసేత్రు 2:22 => ఈ సంగతి మొరెద్కైకి తెలియబడినందున అతడు దానిని రాణియైన ఎసేత్రుతో 

చెపెప్ను. ఎసేత్రు మొరెద్కై యొకక్ పేరట రాజునకు దాని తెలియజేసెను. 
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యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 

యోబు 24:5 => అరణయ్ములోని అడవిగాడిదలు తిరుగునటుల్ బీదవారు తమ పనిమీద బయలుదేరి 

వేటను వెదకుదురు ఎడారిలో వారి పిలల్లకు ఆహారము దొరకును 

కీరత్నలు 11:2 => దుషుట్లు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు చీకటిలో యథారథ్హృదయులమీద వేయుటకై 

తమ బాణములు నారియందు సంధించియునాన్రు 

కీరత్నలు 26:10 => వారి చేతిలో దుషాక్రయ్ములు కలవు వారి కుడిచెయియ్ లంచములతో 

నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 36:4 => వాడు మంచముమీదనే పాపయోచనను యోచించును వాడు కానినడతలు 

నడచువాడు చెడుతనము వానికి అసహయ్ము కాదు.  

కీరత్నలు 56:6 => వారు గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా పార్ణము తీయగోరుచు వారు నా 

అడుగుజాడలు కనిపెటుట్దురు.  

కీరత్నలు 83:5 => ఏకమనసుస్తో వారు ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా నిబంధన 

చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 102:8 => దినమెలల్ నా శతుర్వులు ననున్ నిందించుచునాన్రు నామీద వెఱిఱ్కోపముగలవారు 

నా పేరు చెపిప్ శపింతురు. 

సామెతలు 12:6 => భకిత్హీనుల మాటలు నరహతయ్ చేయ పొంచువారివంటివి యథారథ్వంతుల 

నోరు వారిని విడిపించును. 

సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 

యిరిమ్యా 11:9 => మరియు యెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను యూదావారిలోను 

యెరూషలేము నివాసులలోను కుటర్ జరుగునటుల్గా కనబడుచునన్ది. 
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యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 44:25 => ఇశార్యేలు దేవుడును, సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుమనియు , ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంతుమనియు, మేము మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బళల్ను నిశచ్యముగా నెరవేరుచ్దుమనియు మీరును 

మీ భారయ్లును మీ నోటితో పలికి మీచేతులతో నెరవేరుచ్చునాన్రే; నిజముగానే మీ మొర్కుక్బళల్ను మీరు 

మొర్కుక్దురు, నిజముగానే మీ మొర్కుక్లను మీరు నెరవేరుత్రు.  

హోషేయ 5:2 => వారు మితి లేకుండ తిరుగుబాటు చేసిరి గనుక నేను వారినందరిని శికిష్ంతును. 

హోషేయ 6:8 => గిలాదు పాపాతుమ్ల పటట్ణమాయెను, అందులో నరహంతకుల అడుగుజాడలు 

కనబడుచునన్వి. 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

హబకూక్కు 1:4 => అందువలన ధరమ్శాసత్రము నిరరథ్కమాయెను, నాయ్యము ఎనన్డును జరుగకుండ 

మానిపోయెను, భకిత్హీనులు వచిచ్ నీతిపరులను చుటుట్కొందురు, నాయ్యము చెడిపోవుచునన్ది. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళి ల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:20 => వారి మాటకు నీవు సమమ్తింపవదుద్ ; వారిలో 

నలువదిమందికంటె ఎకుక్వ మనుషుయ్లు అతనికొరకు పొంచియునాన్రు. వారు అతని చంపువరకు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్రు; ఇపప్డు నీయొదద్ మాట తీసికొనవలెనని 

కనిపెటుట్కొని సిదధ్ముగా ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:21 => ఈ హేతువుచేత యూదులు దేవాలయములో ననున్ పటుట్కొని 

చంపుటకు పర్యతన్ము చేసిరి; 

రోమీయులకు 15:31 => నేను దేవుని చితత్మువలన సంతోషముతో మీయొదద్కు వచిచ్, మీతో కలిసి 

విశార్ంతి పొందునటుల్ను,  

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 
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2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

వచనము 16 

అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు 

తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని యునాన్డనెను. 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబా ష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబా ష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

2 సమూయేలు 15:31 => అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబా ష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు 

చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను 

చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

2 రాజులు 6:31 => తరువాత రాజు షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొకక్ తల యీ దినమున 

అతనిపైన నిలిచియునన్యెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

నెహెమాయ్ 4:8 => మిగుల కోపపడి యెరూషలేము మీదికి యుదధ్మునకు వచిచ్, పని 

ఆటంకపరచవలెనని వారందరు కటుట్కటిట్ మముమ్ను కలతపరచగా, 

కీరత్నలు 83:5 => ఏకమనసుస్తో వారు ఆలోచన చేసికొనియునాన్రు నీకు విరోధముగా నిబంధన 

చేయుచునాన్రు. 
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మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళి ల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

గలతీయులకు 5:11 => సహోదరులారా, సునన్తి పొందవలెనని నేనింకను పర్కటించుచునన్యెడల 

ఇపప్టికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువ విషయమైన అభయ్ంతరము తీసివేయబడునుగదా? 

వచనము 17 

శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట 

చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

యెషయా 3:9 => వారి ముఖలక్షణమే వారిమీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. తమ పాపమును మరుగుచేయక 

సొదొమవారివలె దాని బయలుపరచుదురు. తమకు తామే వారు కీడుచేసికొనియునాన్రు వారికి శర్మ 

యిరిమ్యా 6:15 => వారు తాము హేయకిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారు ఏమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక 

పడిపోవువారితో వారు పడిపోవుదురు, నేను వారిని విమరిశ్ంచు కాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 8:12 => తాము హేయమైన కిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారేమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడిపోవువారిలో 

వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమరిశ్ంచుకాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

హోషేయ 4:9 => కాబటిట్ జనులకు ఏలాగో యాజకులకును ఆలాగే సంభవించును; వారి 

పర్వరత్ననుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంతును, వారి కిర్యలనుబటిట్ వారికి పర్తికారముచేతును. 
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మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:35 => కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూచి, తన బటట్లను చింపుకొని అయోయ్ నా 

కుమారీ, నీవు ననున్ బహుగా కుర్ంగచేసితివి, నీవు ననున్ తలల్డింపచేయువారిలో ఒకతెవైయునాన్వు; 

నేను యెహోవాకు మాట యిచిచ్యునాన్ను గనుక వెనుక తీయలేననగా 

ఎసేత్రు 5:14 => అతని భారయ్యైన జెరెషును అతని సేన్హితులందరును ఏబది మూరల ఎతుత్గల 

యొక ఉరికొయయ్ చేయించుము; దాని మీద మొరెద్కై ఉరితీయింపబడునటుల్ రేపు నీవు రాజుతో మనవి 

చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెపిప్రి. ఈ 

సంగతి హామానునకు యుకత్ముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయయ్ యొకటి సిదధ్ము చేయించెను. 

కీరత్నలు 64:2 => కీడుచేయువారి కుటర్నుండి దుషట్కిర్యలు చేయువారి అలల్రినుండి ననున్ దాచుము 

సామెతలు 18:7 => బుదిధ్హీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచుచ్ను వాని పెదవులు వాని 

పార్ణమునకు ఉరి తెచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

గలతీయులకు 1:8 => మేము మీకు పర్కటించిన సువారత్ గాక మరియొక సువారత్ను మేమైనను 

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 
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గలతీయులకు 5:11 => సహోదరులారా, సునన్తి పొందవలెనని నేనింకను పర్కటించుచునన్యెడల 

ఇపప్టికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువ విషయమైన అభయ్ంతరము తీసివేయబడునుగదా? 

1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

వచనము 18 

సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని 

యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 37:32 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులకొరకు పొంచియుండి వారిని చంపజూతురు. 

కీరత్నలు 37:33 => వారిచేతికి యెహోవా నీతిమంతులను అపప్గింపడు వారు విమరశ్కు 

వచిచ్నపుప్డు ఆయన వారిని దోషులుగా ఎంచడు. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 4:16 => అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి 

నిదర్రాదు. 
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యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  

రోమీయులకు 3:14 => వారి నోటినిండ శపించుటయు పగయు ఉనన్వి. 

రోమీయులకు 3:15 => రకత్ము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెతుత్చునన్వి. 

రోమీయులకు 3:16 => నాశనమును కషట్మును వారి మారగ్ములలో ఉనన్వి.  

నాయ్యాధిపతులు 16:2 => సమోస్ను అకక్డికి వచెచ్నని గాజావారికి తెలిసినపుప్డు వారు మాటు పెటిట్ 

రేపు తెలల్వారిన తరువాత అతని చంపుదమనుకొని పటట్ణపు దావ్రమునొదద్ ఆ రాతిర్ అంతయు 

పొంచియుండిరి. 

2 సమూయేలు 13:5 => యెహోనాదాబు నీవు రోగివైనటుట్ వేషము వేసికొని నీ మంచముమీద 

పండుకొనియుండుము. నీ తండిర్ నినున్ చూచుటకు వచిచ్నపుప్డు నీవు నా చెలెల్లైన తామారుచేత 

సిదధ్పరచబడిన భోజనము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా దానిని సిదధ్ముచేసి 

నాకు పెటుట్నటుల్ సెలవిమమ్ని అడుగుమని అతనికి బోధింపగా అమోన్ను పడకమీద పండుకొనెను. 

నెహెమాయ్ 6:7 => యూదులకు రాజుగా ఉనాన్డని నినున్గూరిచ్ పర్కటన చేయుటకు యెరూషలేములో 

పర్వకత్లను నీవు నియమించితివనియు మొదలగు మాటలును రాజునకు ఈ సంగతులు 

తెలియనగుననియు మొదలగు మాటలును, అందునిమితత్ము ఇపుప్డు మనము యోచన చేసెదము 

రండనియు, ఈ సంగతి అనయ్జనుల వదంతియనియు, దానిని గెషెము చెపుప్చునాన్డనియు 

వార్యబడెను. 

ఎసేత్రు 5:14 => అతని భారయ్యైన జెరెషును అతని సేన్హితులందరును ఏబది మూరల ఎతుత్గల 

యొక ఉరికొయయ్ చేయించుము; దాని మీద మొరెద్కై ఉరితీయింపబడునటుల్ రేపు నీవు రాజుతో మనవి 

చేయుము; తరువాత నీవు సంతోషముగా రాజుతో కూడ విందునకు పోదువు అని అతనితో చెపిప్రి. ఈ 

సంగతి హామానునకు యుకత్ముగా కనబడినందున అతడు ఉరికొయయ్ యొకటి సిదధ్ము చేయించెను. 

కీరత్నలు 35:20 => వారు సమాధానపు మాటలు ఆడరు దేశమందు నెమమ్దిగా నునన్వారికి 

విరోధముగా వారు కపట యోచనలు చేయుదురు. 
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కీరత్నలు 59:4 => నాయందు ఏ అకర్మమును లేకునన్ను వారు పరుగులెతిత్ సిదధ్పడుచునాన్రు ననున్ 

కలిసికొనుటకై మేలొక్నుము. 

కీరత్నలు 64:2 => కీడుచేయువారి కుటర్నుండి దుషట్కిర్యలు చేయువారి అలల్రినుండి ననున్ దాచుము 

సామెతలు 12:6 => భకిత్హీనుల మాటలు నరహతయ్ చేయ పొంచువారివంటివి యథారథ్వంతుల 

నోరు వారిని విడిపించును. 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:30 => మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను 

నిశచ్యముగా తెలిసికొనగోరి, సహసార్ధిపతి అతని వదిలించి, పర్ధానయాజకులును మహాసభ 

వారందరును కూడి రావలెనని ఆజాఞ్పించి, పౌలును తీసికొనివచిచ్ వారియెదుట నిలువబెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:20 => వారి మాటకు నీవు సమమ్తింపవదుద్ ; వారిలో 

నలువదిమందికంటె ఎకుక్వ మనుషుయ్లు అతనికొరకు పొంచియునాన్రు. వారు అతని చంపువరకు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్రు; ఇపప్డు నీయొదద్ మాట తీసికొనవలెనని 

కనిపెటుట్కొని సిదధ్ముగా ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

వచనము 19 

అందుకతడు నీవు పౌలునుగూరిచ్ సంపూరిత్గా విచారింపబోవునటుట్ అతనిని రేపు మహాసభయొదద్కు 

తీసికొని రావలెనని నినున్ వేడుకొనుటకు యూదులు కటుట్కటిట్ యునాన్రు. 

యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 
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1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱిఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

2 సమూయేలు 17:17 => తాము పటట్ణముతటుట్ వచిచ్న సంగతి తెలియబడక యుండునటుల్ 

యోనాతానును అహిమయసుస్ను ఏన రోగేలు దగగ్ర నిలిచియుండగా పనికతెత్ యొకతెవచిచ్, హూషై 

చెపిప్న సంగతిని వారికి తెలియజేయగా వారు వచిచ్ రాజైన దావీదుతో దాని తెలియజెపిప్రి. 

1 సమూయేలు 19:2 => సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను దావీదుయందు బహు 

ఇషట్ముగలవాడైయుండి దావీదుతొ ఇటల్నెను నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ చంపవలెననన్ 

పర్యతన్ముమీద నునాన్డు. కాబటిట్ నీవు ఉదయమున జాగర్తత్పడి రహసయ్మైన సథ్లమందు 

దాగియుండుము. 

1 సమూయేలు 23:9 => సౌలు తనకు కీడే యుదేద్శించుచునాన్డని దావీదు ఎరిగి యాజకుడైన 

అబాయ్తారును ఏఫోదును తెమమ్నెను. 

సామెతలు 24:15 => భకిత్హీనుడా, నీతిమంతుని నివాసమునొదద్ పొంచియుండకుము వాని 

విశర్మసథ్లమును పాడుచేయకుము. 

యిరిమ్యా 36:19 => నీవును యిరీమ్యాయును పోయి దాగియుండుడి, మీరునన్చోటు ఎవరికిని 

తెలియజేయవదద్ని ఆ పర్ధానులు చెపిప్ 

యిరిమ్యా 37:20 => రాజా, నా యేలినవాడా, చితత్గించి వినుము, చితత్గించి నా మనవి నీ సనిన్ధికి 

రానిముమ్, నేను అకక్డ చనిపోకుండునటుల్ లేఖికుడైన యెనాతాను ఇంటికి ననున్ మరల పంపకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:34 => సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలు 

వేయుచునన్పుప్డు అలల్రిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమమ్ని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

వచనము 20 

వారి మాటకు నీవు సమమ్తింపవదుద్; వారిలో నలువదిమందికంటె ఎకుక్వ మనుషుయ్లు అతనికొరకు 

పొంచియునాన్రు. వారు అతని చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొని 

యునాన్రు; ఇపప్డు నీయొదద్ మాట తీసికొనవలెనని కనిపెటుట్కొని సిదధ్ముగా ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:26 => శతాధిపతి ఆ మాట విని సహసార్ధిపతి యొదద్కు వచిచ్ నీవేమి 

చేయబోవుచునాన్వు? ఈ మనుషుయ్డు రోమీయుడు సుమీ అనెను. 

సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

మతత్యి 8:8 => ఆ శతాధిపతి పర్భువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను; 

నీవు మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును. 

మతత్యి 8:9 => నేను కూడ అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతికిర్ంద సైనికులునాన్రు; నేను 

ఒకని పొమమ్ంటే పోవును, ఒకని రమమ్ంటే వచుచ్ను, నా దాసుని ఈ పని చేయుమంటే చేయును అని 

యుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

మతత్యి 8:5 => ఆయన కపెరన్హూములో పర్వేశించినపుప్డు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 
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మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

లూకా 7:8 => నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నాచేతికిర్ందను సైనికులు ఉనాన్రు; 

నేనొకని పొమమ్ంటె పోవును, ఒకని రమమ్ంటె వచుచ్ను, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను 

చెపిప్నటుట్ ఆయనతో చెపుప్డని వారిని పంపెను. 

యోహాను 18:12 => అంతట సైనికులును సహసార్ధిపతియు, యూదుల బంటౌర్తులును యేసును 

పటుట్కొని ఆయనను బంధించి, మొదట అనన్యొదద్కు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

వచనము 21 

అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ 

పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

ఆదికాండము 40:14 => కాబటిట్ నీకు కేష్మము కలిగినపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొని నాయందు 

కరుణించి ఫరోతో ననున్గూరిచ్ మాటలాడి యీ యింటిలోనుండి ననున్ బయటికి రపిప్ంచుము. 

ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనయ్జనులైన మీ నిమితత్ము కీర్సుత్యేసు యొకక్ ఖైదీనైన 

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

లూకా 7:40 => అందుకు యేసు సీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెపప్వలెనని యునాన్నని అతనితో 

అనగా అతడు బోధకుడా, చెపుప్మనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:19 => గిలాగ్లు దగగ్రనునన్ పెసీలీమునొదద్నుండి తిరిగివచిచ్ రాజా, రహసయ్మైన 

మాట ఒకటి నేను నీతో చెపప్వలెననగా అతడు తనయొదద్ నిలిచినవారందరు వెలుపలికి పోవువరకు 

ఊరకొమమ్ని చెపెప్ను. 
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2 రాజులు 9:6 => అపుప్డు ఆ యౌవనుడు అతని తలమీద తైలము పోసి అతనితో ఇటల్నెను 

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా జనులైన ఇశార్యేలు వారిమీద నేను 

నినున్ పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను. 

వచనము 22 

తరువాత అతడు శతాధిపతులలో ఇదద్రిని తనయొదద్కు పిలిచి కైసరయవరకు వెళుల్టకు ఇనూన్రు 

మంది సైనికులను డెబబ్దిమంది గుఱఱ్పురౌతులను ఇనూన్రు మంది యీటెలవారిని రాతిర్ తొమిమ్ది 

గంటలకు సిదధ్పరచి 

యిరిమ్యా 31:32 => అది ఐగుపుత్లోనుండి వారిని రపిప్ంచుటకై నేను వారిని చెయియ్ పటుట్కొనిన 

దినమున, వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనవంటిది కాదు; నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ 

నిబంధనను భంగము చేసికొనిరి; యిదే యెహోవా వాకుక్. 

మారుక్ 8:23 => ఆయన ఆ గుర్డిడ్వాని చెయియ్పటుట్కొని ఊరివెలుపలికి తోడుకొనిపోయి, వాని 

కనున్లమీద ఉమిమ్వేసి, వానిమీద చేతులుంచి నీకేమైనను కనబడుచునన్దా? అని వానినడుగగా, 

మారుక్ 9:27 => అయితే యేసు వాని చెయియ్పటిట్ వాని లేవనెతత్గా వాడు నిలువబడెను. 

నెహెమాయ్ 2:4 => అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను 

ఆకాశమందలి దేవునికి పార్రథ్న చేసి 

ఎసేత్రు 5:3 => రాజు రాణియైన ఎసేత్రూ, నీకేమి కావలెను? నీ మనవి యేమిటి? రాజయ్ములో 

సగము మటుట్కు నీకనుగర్హించెదనని ఆమెతో చెపప్గా 

ఎసేత్రు 7:2 => రాజు ఎసేత్రు రాణీ, నీ విజాఞ్పన మేమిటి? అది నీకనుగర్హింపబడును, నీ మనవి 

యేమిటి? రాజయ్ములో సగముమటుట్కైనను నీకనుగర్హించెదనని రెండవనాడు దార్కాష్రసపు విందులో 

ఎసేత్రుతో అనెను. 

ఎసేత్రు 9:12 => రాజు రాణియైన ఎసేత్రుతో యూదులు షూషను కోటయందు ఐదువందలమందిని 

హామాను యొకక్ పదిమంది కుమారులను బొతిత్గా నాశనము చేసియునాన్రు; రాజుయొకక్ కొదువ 
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సంసాథ్నములలో వారు ఏమిచేసి యుందురో; ఇపుప్డు నీ మనవి ఏమిటి? అది నీకనుగర్హింపబడును, 

నీవు ఇంకను అడుగునదేమి? అది దయచేయబడునని సెలవియయ్గా 

మారుక్ 10:51 => యేసు నేను నీకేమి చేయగోరుచునాన్వని వానినడుగగా, ఆ గుర్డిడ్వాడు బోధకుడా, 

నాకు దృషిట్ కలుగజేయుమని ఆయనతో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 3:19 => గిలాగ్లు దగగ్రనునన్ పెసీలీమునొదద్నుండి తిరిగివచిచ్ రాజా, రహసయ్మైన 

మాట ఒకటి నేను నీతో చెపప్వలెననగా అతడు తనయొదద్ నిలిచినవారందరు వెలుపలికి పోవువరకు 

ఊరకొమమ్ని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 9:6 => అపుప్డు ఆ యౌవనుడు అతని తలమీద తైలము పోసి అతనితో ఇటల్నెను 

ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యెహోవా జనులైన ఇశార్యేలు వారిమీద నేను 

నినున్ పటాట్భిషికుత్నిగా చేయుచునాన్ను. 

వచనము 23 

పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను 

సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

దానియేలు 6:5 => అందుకా మనుషుయ్లు అతని దేవుని పదధ్తి విషయమందేగాని మరి ఏ 

విషయమందును అతనిలో లోపము కనుగొనలేమనుకొనిరి. 

దానియేలు 6:6 => కాబటిట్ ఆ పర్ధానులును అధిపతులును రాజు నొదద్కు సందడిగా కూడి వచిచ్ 

ఇటల్నిరి రాజగు దరాయ్వేషూ, చిరంజీవివై యుందువుగాక. 
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దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  

దానియేలు 6:8 => మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి ననుసరించి సిథ్రమగు 

శాసనముగా ఉండునటుల్ దానిమీద సంతకము చేయుమని మనవి చేసిరి. 

దానియేలు 6:9 => కాగా రాజగు దరాయ్వేషు శాసనము వార్యించి సంతకము చేసెను. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళి ల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

దానియేలు 6:11 => ఆ మనుషుయ్లు గుంపుకూడి వచిచ్ దానియేలు తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుటయు 

ఆయనను బతిమాలుకొనుటయు చూచి 

దానియేలు 6:12 => రాజు సముఖమునకు వచిచ్ శాసన విషయమునుబటిట్ రాజా, ముపప్ది దినముల 

వరకు నీకు తపప్ మరి ఏ దేవునికైనను మానవునికైనను ఎవడును పార్రథ్న చేయకూడదు; ఎవడైన 

చేసినయెడల వాడు సింహముల గుహలో పడదోర్యబడునని నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్లేదా? అని మనవి 

చేయగా రాజు మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి పర్కారము ఆ సంగతి సిథ్రము; 

ఎవరును దాని రదుద్పరచజాలరనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

వచనము 24 
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మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:5 => మరియు అనయ్జనులును యూదులును తమ అధికారులతో కలిసి 

వారిమీద పడి వారిని అవమానపరచి రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 
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అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

2 కొరిందీయులకు 11:32 => దమసుక్లో అరెత అను రాజుకిర్ంద ఉనన్ అధిపతి ననున్ పటట్గోరి 

కావలియుంచి దమసీక్యుల పటట్ణమును భదర్ము చేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:33 => అపుప్డు నేను కిటికీగుండ గోడమీదనుండి గంపలో దింపబడి అతని 

చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనిపోతిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 

సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:23 => నీ పెదవులనుండి బయలుదేరిన మాటను నెరవేరుచ్కొని, నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన పర్కారము నీవు నీ నోట పలికినటుల్ సేవ్చాఛ్రప్ణము 

నరిప్ంపవలెను. 

యెహోషువ 8:4 => వారి కాజాఞ్పించినదేమనగా ఈ పటట్ణమునకు పడమటివైపున మీరు దాని 

పటుట్కొన చూచుచు పొంచియుండవలెను పటట్ణమునకు బహు దూరమునకు వెళల్క మీరందరు 

సిదధ్పడియుండుడి. 
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నెహెమాయ్ 4:11 => మా విరోధులును వారు తెలిసికొనకుండను చూడకుండను మనము వారిమధయ్కు 

చొరబడి వారిని చంపి పని ఆటంకపరచుదమనిరి. 

నెహెమాయ్ 10:29 => వారి భారయ్లు వారి కుమారులు వారి కుమారెత్లు తెలివియు 

బుదిధ్యుగలవారెవరో వారును ఈ విషయములో పర్ధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి. 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 

కీరత్నలు 59:3 => నా పార్ణము తీయవలెనని వారు పొంచియునాన్రు యెహోవా, నా దోషమునుబటిట్ 

కాదు నా పాపమునుబటిట్కాదు ఊరకయే బలవంతులు నాపైని పోగుబడియునాన్రు. 

కీరత్నలు 119:95 => ననున్ సంహరింపవలెనని భకిత్హీనులు నా కొరకు పొంచియునాన్రు అయితే 

నేను నీ శాసనములను తలపోయుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

వచనము 25 

మహా ఘనతవహించిన అధిపతియైన ఫేలికుస్కు కౌ ల్దియ లూసియ వందనములు. 

యెహోషువ 2:14 => అందుకు ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో నీవు మా సంగతి వెలల్డి చేయనియెడల మీరు 

చావకుండునటుల్ మీ పార్ణములకు బదులుగా మా పార్ణమిచెచ్దము, యెహోవా ఈ దేశమును 

మాకిచుచ్నపుప్డు నిజముగా మేము నీకు ఉపకారము చేసెదమనిరి. 

మారుక్ 1:44 => కాని నీవు వెళి ల్ వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, నీవు 

శుదుధ్డవైనందుకు మోషే నియమించిన కానుకలను సమరిప్ంచుమని వానికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించి 

వెంటనే వానిని పంపివేసెను. 

వచనము 26 
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యూదులు ఈ మనుషుయ్ని పటుట్కొని చంపబోయినపుప్డు, అతడు రోమీయుడని నేను విని, సైనికులతో 

వచిచ్ అతనిని తపిప్ంచితిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

మతత్యి 14:25 => రాతిర్ నాలుగవ జామున ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుచు వారియొదద్కు 

వచెచ్ను 

లూకా 12:38 => మరియు అతడు రెండవ జామున వచిచ్నను మూడవ జామున వచిచ్నను (ఏ 

దాసులు) మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు ధనుయ్లు. 

2 సమూయేలు 16:13 => అంతట దావీదును అతని వారును మారగ్మున వెళి ల్పోయిరి. వారు 

వెళి ల్పోవుచుండగా షిమీ అతని కెదురుగా కొండపర్కక్ను పోవుచు అతని మీదికి రాళుల్ విసరుచు ధూళి 

యెగరగొటుట్చునుండెను. 

సామెతలు 24:11 => చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు 

జోగుచునన్ వారిని నీవు రకిష్ంపవా? 

సామెతలు 27:10 => నీ సేన్హితునినైనను నీ తండిర్ సేన్హితునైనను విడిచిపెటట్కుము నీకు అపద 

కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళల్కుము దూరములోనునన్ సహోదరునికంటె దగగ్రనునన్ 

పొరుగువాడు వాసి, 

మతత్యి 8:5 => ఆయన కపెరన్హూములో పర్వేశించినపుప్డు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 
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లూకా 7:8 => నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నాచేతికిర్ందను సైనికులు ఉనాన్రు; 

నేనొకని పొమమ్ంటె పోవును, ఒకని రమమ్ంటె వచుచ్ను, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను 

చెపిప్నటుట్ ఆయనతో చెపుప్డని వారిని పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40 => అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు 

వచుచ్వరకు అతడు పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:31 => మరునాడు వారతనితో కూడ రౌతులను పంపి తాము కోటకు 

తిరిగివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:7 => తమరు విమరిశ్ంచినయెడల  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:11 => యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళి ల్ననాటనుండి 

పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

వచనము 27 
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వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి మహాసభయొదద్కు అతనిని 

తీసికొనివచిచ్తిని. 

నెహెమాయ్ 2:12 => రాతిర్యందు నేనును నాతోకూడ నునన్ కొందరును లేచితివిు. 

యెరూషలేమునుగూరిచ్ దేవుడు నా హృదయమందు పుటిట్ంచిన ఆలోచనను నేనెవరితోనైనను 

చెపప్లేదు. మరియు నేను ఎకిక్యునన్ పశువు తపప్ మరి యే పశువును నాయొదద్ ఉండలేదు. 

ఎసేత్రు 8:12 => వారి వసుత్వులను కొలల్పెటుట్టకు రాజు యూదులకు సెలవిచెచ్నని దానియందు 

వార్యబడెను. 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:26 => యూదులు ఈ మనుషుయ్ని పటుట్కొని చంపబోయినపుప్డు, 

అతడు రోమీయుడని నేను విని, సైనికులతో వచిచ్ అతనిని తపిప్ంచితిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:33 => అధిపతి ఆ పతిర్క చదివినపుప్డు ఇతడు ఏ పర్దేశపువాడని 

అడిగి, అతడు కిలికియవాడని తెలిసికొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:34 => నీమీద నేరము మోపువారు కూడ వచిచ్నపుప్డు నీ సంగతి 

పూరణ్ముగా విచారింతునని చెపిప్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2 3 : 3 5 = > హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని 

కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:3 => మహా ఘనతవహించిన ఫేలికాస్, మేము తమవలన ఎంతో నెమమ్ది 

అనుభవించుచునాన్మనియు, ఈ దేశజనమునకు సంభవించిన అనేకమైన కీడులు తమ పరామరశ్చేత 

దిదుద్బాటవుచునన్వనియు ఒపుప్కొని, మేము సకల విధములను సకల సథ్లములలోను పూరణ్ కృతజఞ్తతో 

అంగీకరించుచునాన్ము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:22 => ఫేలికుస్ ఈ మారగ్మునుగూరిచ్ బాగుగా ఎరిగినవాడై 

సహసార్ధిపతియైన లూసియ వచిచ్నపుప్డు మీ సంగతి నేను విచారించి తెలిసికొందునని చెపిప్ విమరశ్ 

నిలుపు చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:23 => మరియు అతని విడిగా కావలిలో ఉంచి, అతనికి పరిచారము 

చేయుటకు అతని సవ్జనులలో ఎవరిని ఆటంకపరచకూడదని శతాధిపతికి ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఫేలికుస్ యూదురాలైన దుర్సిలల్ అను 

తన భారయ్తోకూడ వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీర్సుత్యేసునందలి విశావ్సమునుగూరిచ్ అతడు 

బోధింపగా వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:14 => వారకక్డ అనేకదినములుండగా, ఫేసుత్ పౌలు సంగతి రాజుకు 

తెలియజెపెప్ను; ఏమనగా ఫేలికుస్ విడిచిపెటిట్పోయిన యొక ఖైదీయునాన్డు. 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

Page  of 3119 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

లూకా 3:1 => తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవతస్రమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు 

అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతురాథ్ధిపతిగాను, ఇతూరయ తర్కోనీతి దేశములకు అతని 

తముమ్డైన ఫిలిపుప్ చతురాథ్ధిపతిగాను, అబిలేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:31 => మరునాడు వారతనితో కూడ రౌతులను పంపి తాము కోటకు 

తిరిగివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:7 => పొపిల్ అను ఒకడు ఆ దీవ్పములో ముఖుయ్డు. అతనికి ఆ 

పార్ంతములలో భూములుండెను. అతడు మముమ్ను చేరుచ్కొని మూడు దినములు సేన్హభావముతో 

ఆతిథయ్మిచెచ్ను. 

వచనము 28 

వారు తమ ధరమ్శాసత్ర వాదములనుగూరిచ్ అతనిమీద నేరము మోపిరే గాని మరణమునకైనను, 

బంధకములకైనను తగిన నేరము అతనియందేమియు కనుపరచలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:33 => అధిపతి ఆ పతిర్క చదివినపుప్డు ఇతడు ఏ పర్దేశపువాడని 

అడిగి, అతడు కిలికియవాడని తెలిసికొని 

వచనము 29 

Page  of 3120 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని 

నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి 

నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:3 => మహా ఘనతవహించిన ఫేలికాస్, మేము తమవలన ఎంతో నెమమ్ది 

అనుభవించుచునాన్మనియు, ఈ దేశజనమునకు సంభవించిన అనేకమైన కీడులు తమ పరామరశ్చేత 

దిదుద్బాటవుచునన్వనియు ఒపుప్కొని, మేము సకల విధములను సకల సథ్లములలోను పూరణ్ కృతజఞ్తతో 

అంగీకరించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:25 => అందుకు పౌలు ఇటల్నెను మహా ఘనతవహించిన ఫేసూత్, నేను 

వెఱిఱ్వాడను కానుగాని సతయ్మును సవ్సథ్బుదిధ్యు గల మాటలనే చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 1:3 => గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశచ్యముగా జరిగినవని నీవు 

తెలిసికొనుటకు వాటిననిన్టిని మొదటనుండి తరచి పరిషాక్రముగా తెలిసికొనియునన్ నేనును నీ పేరట  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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. 

ఎజార్ 4:17 => అపుప్డు రాజు మంతిర్యగు రెహూమునకును లేఖకుడగు షివుష్యికిని షోమోర్నులో 

నివసించువారి పక్షముగానునన్ మిగిలిన వారికిని నది యవతలనుండు తకిక్నవారికిని మీకు 

కేష్మసంపార్పిత్యగును గాక అని యీ మొదలగు మాటలు వార్యించి సెలవిచిచ్నదేమనగా 
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లూకా 2:2 => ఇది కురేనియు సిరియదేశమునకు అధిపతియై యునన్పుప్డు జరిగిన మొదటి 

పర్జాసంఖయ్. 

లూకా 3:1 => తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవతస్రమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు 

అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతురాథ్ధిపతిగాను, ఇతూరయ తర్కోనీతి దేశములకు అతని 

తముమ్డైన ఫిలిపుప్ చతురాథ్ధిపతిగాను, అబిలేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను, 

లూకా 7:8 => నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నాచేతికిర్ందను సైనికులు ఉనాన్రు; 

నేనొకని పొమమ్ంటె పోవును, ఒకని రమమ్ంటె వచుచ్ను, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను 

చెపిప్నటుట్ ఆయనతో చెపుప్డని వారిని పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

వచనము 30 

కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:10 => ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, 

యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి 

యునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:7 => తమరు విమరిశ్ంచినయెడల  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:26 => శతాధిపతి ఆ మాట విని సహసార్ధిపతి యొదద్కు వచిచ్ నీవేమి 

చేయబోవుచునాన్వు? ఈ మనుషుయ్డు రోమీయుడు సుమీ అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:27 => అపుప్డు సహసార్ధిపతి వచిచ్ అతనిని చూచి నీవు 

రోమీయుడవా? అది నాతో చెపుప్మనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:28 => అతడు అవునని చెపెప్ను. సహసార్ధిపతి నేను బహు దర్వయ్మిచిచ్ 

యీ పౌరతవ్ము సంపాదించుకొంటిననెను; అందుకు పౌలు నేనైతే పుటుట్కతోనే రోమీయుడననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:29 => కాబటిట్ అతని విమరిశ్ంపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని 

విడిచిపెటిట్రి. మరియు అతడు రోమీయుడని తెలిసికొనన్పుప్డు అతని బంధించినందుకు సహసార్ధిపతి 

కూడ భయపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:57 => అపుప్డు వారు పెదద్ కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా 

అతనిమీద పడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:26 => శతాధిపతి ఆ మాట విని సహసార్ధిపతి యొదద్కు వచిచ్ నీవేమి 

చేయబోవుచునాన్వు? ఈ మనుషుయ్డు రోమీయుడు సుమీ అనెను. 

వచనము 31 

మరునాడు వారతనితో కూడ రౌతులను పంపి తాము కోటకు తిరిగివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:30 => మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను 

నిశచ్యముగా తెలిసికొనగోరి, సహసార్ధిపతి అతని వదిలించి, పర్ధానయాజకులును మహాసభ 

వారందరును కూడి రావలెనని ఆజాఞ్పించి, పౌలును తీసికొనివచిచ్ వారియెదుట నిలువబెటెట్ను. 

యోహాను 18:29 => కావున పిలాతు బయట ఉనన్ వారియొదద్కు వచిచ్ఈ మనుషుయ్నిమీద మీరు ఏ 

నేరము మోపుచునాన్రనెను. 

వచనము 32 

వారు కైసరయకు వచిచ్ అధిపతికి ఆ పతిర్క అపప్గించి పౌలునుకూడ అతనియెదుట నిలువబెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:7 => సదూద్కయుయ్లు పునరుతాథ్నము లేదనియు, దేవదూతయైనను 

ఆతమ్యైనను లేదనియు చెపుప్దురు గాని పరిసయుయ్లు రెండును కలవని యొపుప్కొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:8 => అపుప్డు పెదద్గొలుల్ పుటెట్ను; పరిసయుయ్ల పక్షముగా ఉనన్ 

శాసు త్ర్లలో కొందరు లేచి ఈ మనుషుయ్నియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆతమ్యైనను 

దేవదూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచుచ్నని చెపుప్చు తగవులాడిరి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:15 => ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళల్ను, మీ ధరమ్శాసత్రమును 

గూరిచ్న వాదమైతే మీరే దాని చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూరిచ్ విమరశ్ చేయుటకు నాకు 

మనసుస్లేదని యూదులతో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:11 => యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళి ల్ననాటనుండి 

పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:12 => దేవాలయములో నేమి, సమాజమందిరములలో నేమి, 

పటట్ణములోనేమి, నేను ఎవనితోను తరిక్ంచుటయైనను, జనులను గుమికూరుచ్టయైనను వారు 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:13 => మరియు వారు ఇపుప్డు నామీద మోపు నేరములను తమరికి 

ఋజువుపరచలేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16 => ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను 

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:17 => కొనిన్ సంవతస్రములైన తరువాత నేను నా సవ్జనులకు 

దానదర్వయ్మును కానుకలును అపప్గించుటకు వచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:18 => నేను శుదిధ్ చేసికొనినవాడనై యీలాగు అపప్గించుచుండగా 

వారు దేవాలయములో ననున్ చూచిరి. నేను గుంపుకూరిచ్ యుండలేదు, నావలన అలల్రి కాలేదు. 

ఆసియనుండి వచిచ్న కొందరు యూదులు ఉండిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:19 => నామీద వారికేమైన ఉనన్యెడల వారే తమరి సనిన్ధికివచిచ్ 

నామీద నేరము మోపవలసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:20 => లేదా, నేను మహాసభయెదుట నిలిచియునన్పుప్డు, మృతుల 

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేడు వారియెదుట విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:21 => వారి మధయ్ నిలువబడి నేను బిగగ్రగా చెపిప్న యీ యొకక్ మాట 

విషయమై తపప్ నాయందు మరి ఏ నేరమైనను వీరు కనుగొనియుంటే వీరైన చెపప్వచుచ్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:20 => ఆ యేసు బర్దికియునాన్డని పౌలు చెపెప్ను. నేనటిట్ వాదముల 

విషయమై యేలాగున విచారింపవలెనో యేమియు తోచక, యెరూషలేమునకు వెళి ల్ అకక్డ వీటినిగూరిచ్ 

విమరిశ్ంపబడుటకు అతని కిషట్మవునేమో అని అడిగితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7 => పౌలు వచిచ్నపుప్డు యెరూషలేమునుండి వచిచ్న యూదులు అతని 

చుటుట్ నిలిచి, భారమైన నేరములనేకముల మోపిరి గాని వాటిని బుజువు చేయలేకపోయిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:25 => ఇతడు మరణమునకు తగినది ఏమియు చేయలేదని నేను 

గర్హించి, యితడు చకర్వరిత్యెదుట చెపుప్కొందునని అనినందున ఇతని పంప నిశచ్యించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:31 => ఈ మనుషుయ్డు మరణమునకైనను బంధకములకైనను 

తగినదేమియు చేయలేదని తమలోతాము మాటలాడుకొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:22 => మరణశిక్షకు తగిన పాపము ఒకడు చేయగా అతని చంపి 

మార్నుమీద వేర్లాడదీసినయెడల 

యిరిమ్యా 26:16 => కాగా అధిపతులును జనులందరును యాజకులతోను పర్వకత్లతోను ఇటల్నిరి 

ఈ మనుషుయ్డు మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ మనకు ఈ సమాచారము 

పర్కటించుచునాన్డు గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు కాడు. 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

వచనము 33 

అధిపతి ఆ పతిర్క చదివినపుప్డు ఇతడు ఏ పర్దేశపువాడని అడిగి, అతడు కిలికియవాడని తెలిసికొని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:16 => అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ 

చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని 

యునాన్డనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:19 => అందుకతడు నీవు పౌలునుగూరిచ్ సంపూరిత్గా 

విచారింపబోవునటుట్ అతనిని రేపు మహాసభయొదద్కు తీసికొని రావలెనని నినున్ వేడుకొనుటకు 

యూదులు కటుట్కటిట్ యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:20 => వారి మాటకు నీవు సమమ్తింపవదుద్ ; వారిలో 

నలువదిమందికంటె ఎకుక్వ మనుషుయ్లు అతనికొరకు పొంచియునాన్రు. వారు అతని చంపువరకు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్రు; ఇపప్డు నీయొదద్ మాట తీసికొనవలెనని 

కనిపెటుట్కొని సిదధ్ముగా ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:22 => తరువాత అతడు శతాధిపతులలో ఇదద్రిని తనయొదద్కు పిలిచి 

కైసరయవరకు వెళుల్టకు ఇనూన్రు మంది సైనికులను డెబబ్దిమంది గుఱఱ్పురౌతులను ఇనూన్రు మంది 

యీటెలవారిని రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలకు సిదధ్పరచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:7 => తమరు విమరిశ్ంచినయెడల  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:8 => మేము ఇతనిమీద మోపుచునన్ నేరములనిన్యు తమకే 

తెలియవచుచ్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:5 => గనుక మీలో సమరుథ్లైనవారు నాతో కూడ వచిచ్ ఆ 

మనుషుయ్నియందు తపిప్దమేదైన ఉంటే అతనిమీద మోపవచుచ్నని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:6 => అతడు వారియొదద్ ఎనిమిది, పది దినములు గడిపి కైసరయకు 

వెళి ల్ మరునాడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండి పౌలును తీసికొనిరమమ్ని ఆజాఞ్పించెను. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరు ణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2 3 : 3 5 = > హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని 

కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:1 => అయిదు దినములైన తరువాత పర్ధానయాజకుడైన అననీయయు, 

కొందరు పెదద్లును, తెరుత్లుల్ అను ఒక నాయ్యవాదియు కైసరయకు వచిచ్, పౌలుమీద తెచిచ్న ఫిరాయ్దు 

అధిపతికి తెలియజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:19 => నామీద వారికేమైన ఉనన్యెడల వారే తమరి సనిన్ధికివచిచ్ 

నామీద నేరము మోపవలసియుండెను. 

వచనము 34 

నీమీద నేరము మోపువారు కూడ వచిచ్నపుప్డు నీ సంగతి పూరణ్ముగా విచారింతునని చెపిప్, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

లూకా 7:8 => నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నాచేతికిర్ందను సైనికులు ఉనాన్రు; 

నేనొకని పొమమ్ంటె పోవును, ఒకని రమమ్ంటె వచుచ్ను, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను 

చెపిప్నటుట్ ఆయనతో చెపుప్డని వారిని పంపెను. 

2 తిమోతి 2:3 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ మంచి సైనికునివలె నాతో కూడ శర్మను అనుభవించుము. 

2 తిమోతి 2:4 => సైనికుడెవడును యుదధ్మునకు పోవునపుప్డు, తనున్ దండులో చేరుచ్కొనిన వానిని 

సంతోషపెటట్వలెనని యీ జీవన వాయ్పారములలో చికుక్కొనడు. 

వచనము 35 

హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:11 => యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళి ల్ననాటనుండి 

పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

Page  of 3130 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 

అధాయ్యము 24	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

అయిదు దినములైన తరువాత పర్ధానయాజకుడైన అననీయయు, కొందరు పెదద్లును, తెరుత్లుల్ అను 

ఒక నాయ్యవాదియు కైసరయకు వచిచ్, పౌలుమీద తెచిచ్న ఫిరాయ్దు అధిపతికి తెలియజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:25 => మహా ఘనతవహించిన అధిపతియైన ఫేలికుస్కు కౌ ల్దియ 

లూసియ వందనములు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:26 => యూదులు ఈ మనుషుయ్ని పటుట్కొని చంపబోయినపుప్డు, 

అతడు రోమీయుడని నేను విని, సైనికులతో వచిచ్ అతనిని తపిప్ంచితిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:27 => వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి 

మహాసభయొదద్కు అతనిని తీసికొనివచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:28 => వారు తమ ధరమ్శాసత్ర వాదములనుగూరిచ్ అతనిమీద నేరము 

మోపిరే గాని మరణమునకైనను, బంధకములకైనను తగిన నేరము అతనియందేమియు 

కనుపరచలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40 => అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు 

వచుచ్వరకు అతడు పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:30 => అంతట వారు సెలవు పుచుచ్కొని అంతియొకయకు వచిచ్ 

శిషుయ్లను సమకూరిచ్ ఆ పతిర్క ఇచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:11 => యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళి ల్ననాటనుండి 

పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

వచనము 2 

పౌలు రపిప్ంపబడినపుప్డు తెరుత్లుల్ అతనిమీద నేరముమోప నారంభించి యిటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:1 => ఫేసుత్ ఆ దేశాధికారమునకు వచిచ్న మూడు దినములకు 

కైసరయనుండి యెరూషలేమునకు వెళె ల్ను. 

ఎసేత్రు 1:1 => అహషేవ్రోషు దినములలో జరిగిన చరయ్ల వివరము; హిందూ దేశము మొదలుకొని 

కూషు దేశము వరకు నూట ఇరువది యేడు సంసాథ్నములను అహషేవ్రోషు ఏలెను. 

ఎసేత్రు 8:9 => సీవాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ దినమందు రాజుయొకక్ 

వార్తగాండుర్ పిలువబడిరి; మొరెద్కై ఆజాఞ్పించిన పర్కారమంతయు యూదులకును, హిందూ దేశము 

మొదలుకొని కూషు దేశమువరకు వాయ్పించియునన్ నూట ఇరువది యేడు సంసాథ్నములలో నునన్ 

అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంసాథ్నములకును దాని దాని వార్తనుబటిట్యు దాని దాని 

భాషనుబటిట్యు తాకీదులు వార్యబడెను. 

Page  of 3133 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

దానియేలు 2:49 => అంతట దానియేలు రాజునొదద్ మనవి చేసికొనగా రాజు షదర్కు మేషాకు 

అబేదెన్గోయను వారిని బబులోను సంసాథ్నము మీద విచారణకరత్లనుగా నియమించెను; అయితే 

దానియేలు రాజుసనిన్ధిని ఉండెను. 

దానియేలు 6:1 => తన రాజయ్మంతటిపైన అధిపతులుగా ఉండుటకై నూట ఇరువదిమంది 

యధిపతులను నియమించుటకు దరాయ్వేషునకు ఇషట్మాయెను. 

లూకా 23:6 => పిలాతు ఈ మాట విని ఈ మనుషుయ్డు గలిలయుడా అని అడిగి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 

ఎజార్ 2:1 => బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరుచేత బబులోను దేశమునకు చెరగా తీసికొని 

పోబడినవారికి ఆ దేశమందు పుటిట్ చెరలోనుండి విడిపింపబడి 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 

వచనము 3 
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మహా ఘనతవహించిన ఫేలికాస్, మేము తమవలన ఎంతో నెమమ్ది అనుభవించుచునాన్మనియు, ఈ 

దేశజనమునకు సంభవించిన అనేకమైన కీడులు తమ పరామరశ్చేత దిదుద్బాటవుచునన్వనియు 

ఒపుప్కొని, మేము సకల విధములను సకల సథ్లములలోను పూరణ్ కృతజఞ్తతో అంగీకరించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:1 => అయిదు దినములైన తరువాత పర్ధానయాజకుడైన అననీయయు, 

కొందరు పెదద్లును, తెరుత్లుల్ అను ఒక నాయ్యవాదియు కైసరయకు వచిచ్, పౌలుమీద తెచిచ్న ఫిరాయ్దు 

అధిపతికి తెలియజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:22 => ఫేలికుస్ ఈ మారగ్మునుగూరిచ్ బాగుగా ఎరిగినవాడై 

సహసార్ధిపతియైన లూసియ వచిచ్నపుప్డు మీ సంగతి నేను విచారించి తెలిసికొందునని చెపిప్ విమరశ్ 

నిలుపు చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఫేలికుస్ యూదురాలైన దుర్సిలల్ అను 

తన భారయ్తోకూడ వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీర్సుత్యేసునందలి విశావ్సమునుగూరిచ్ అతడు 

బోధింపగా వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:16 => అందుకు నేను నేరము మోపబడివవాడు నేరము మోపినవారికి 

ముఖాముఖిగా వచిచ్, తనమీద మోపబడిన నేరమునుగూరిచ్ సమాధానము చెపుప్కొనుటకు 

అవకాశమియయ్కమునుపు ఏ మనుషుయ్నినైనను అపప్గించుట రోమీయుల ఆచారము కాదని 

ఉతత్రమిచిచ్తిని 

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

మతత్యి 27:27 => అపుప్డు అధిపతియొకక్ సైనికులు యేసును అధికార మందిరములోనికి 

తీసికొనిపోయి, ఆయనయొదద్ సైనికులనందరిని సమకూరిచ్రి. 

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

యిరిమ్యా 38:13 => యిరీమ్యా ఆలాగు చేయగా వారు యిరీమ్యాను తార్ళల్తో చేదుకొని ఆ 

గోతిలోనుండి వెలుపలికి తీసిరి; అపుప్డు యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:8 => మేము ఇతనిమీద మోపుచునన్ నేరములనిన్యు తమకే 

తెలియవచుచ్నని చెపెప్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

వచనము 4 

నేను తమకు ఎకుక్వ ఆయాసము కలుగజేయకుండ మేము కుల్పత్ముగా చెపుప్కొనుదానిని తమరు 

ఎపప్టివలె శాంతముగా వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:11 => యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళి ల్ననాటనుండి 

పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:2 => అందుకు పర్ధానయాజకుడైన అననీయ అతని నోటిమీద కొటుట్డని 

దగగ్ర నిలిచియునన్వారికి ఆజాఞ్పింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2 3 : 3 5 = > హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని 

కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:2 => అపుప్డు పర్ధానయాజకులును యూదులలో ముఖుయ్లును 

పౌలుమీద తాము తెచిచ్న ఫిరాయ్దు సంగతి అతనికి తెలియజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:21 => నియమింపబడిన దినమందు హేరోదు రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని నాయ్యపీఠము మీద కూరుచ్ండి వారి యెదుట ఉపనాయ్సముచేయగా 
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యెషయా 3:3 => సోదెకాండర్ను పెదద్లను పంచాదశాధిపతులను ఘనత వహించినవారిని 

మంతుర్లను శిలప్శాసత్రములను ఎరిగినవారిని మాంతిర్కులను యెరూషలేములోనుండియు 

యూదాదేశములోనుండియు తీసివేయును. 

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,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:2 => అపుప్డు పర్ధానయాజకులును యూదులలో ముఖుయ్లును 

పౌలుమీద తాము తెచిచ్న ఫిరాయ్దు సంగతి అతనికి తెలియజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:15 => నేను యెరూషలేములో ఉనన్పుప్డు పర్ధానయాజకులును 

యూదుల పెదద్లును అతనిమీద తెచిచ్న ఫిరాయ్దు తెలిపి అతనికి శిక్ష విధింపవలెనని వేడుకొనిరి. 

కీరత్నలు 11:2 => దుషుట్లు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు చీకటిలో యథారథ్హృదయులమీద వేయుటకై 

తమ బాణములు నారియందు సంధించియునాన్రు 

ఎజార్ 4:5 => మరియు పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు యొకక్ దినములనిన్టిలోను పారసీకదేశపు 

రాజైన దరాయ్వేషు యొకక్ పరిపాలనకాలము వరకు వారి ఉదేద్శమును భంగపరచుటకై వారు 

మంతుర్లకు లంచములిచిచ్రి. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 
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మతత్యి 26:59 => పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని 

ఆయనకు విరోధముగా అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

మారుక్ 14:55 => పర్ధానయాజకులును మహాసభ వారందరును యేసును చంపింపవలెనని 

ఆయనమీద సాక్షయ్ము వెదకిరిగాని, యేమియు వారికి దొరకలేదు. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

రోమీయులకు 15:31 => నేను దేవుని చితత్మువలన సంతోషముతో మీయొదద్కు వచిచ్, మీతో కలిసి 

విశార్ంతి పొందునటుల్ను,  

వచనము 5 

ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన యూదులను కలహమునకు 

రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:38 => ఈ దినములకు మునుపు రాజదోర్హమునకు రేపి, 

నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుషుయ్లను అరణయ్మునకు వెంటబెటుట్కొని పోయిన 

ఐగుపీత్యుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

కీరత్నలు 10:3 => దుషుట్లు తమ మనోభిలాషనుబటిట్ అతిశయపడుదురు లోభులు యెహోవాను 

తిరసక్రింతురు 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

కీరత్నలు 12:3 => యెహోవా ఇచచ్కములాడు పెదవులనిన్టిని బింకములాడు నాలుకలనిన్టిని 

కోసివేయును. 

సామెతలు 26:28 => అబదధ్ములాడువాడు తాను నలుగగొటిట్నవారిని దేవ్షించును ఇచచ్కపు 

మాటలాడు నోరు నషట్ము కలుగజేయును. 

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

యోబు 32:21 => మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను 

ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు పెటట్ను 

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

దానియేలు 6:6 => కాబటిట్ ఆ పర్ధానులును అధిపతులును రాజు నొదద్కు సందడిగా కూడి వచిచ్ 

ఇటల్నిరి రాజగు దరాయ్వేషూ, చిరంజీవివై యుందువుగాక. 
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దానియేలు 6:12 => రాజు సముఖమునకు వచిచ్ శాసన విషయమునుబటిట్ రాజా, ముపప్ది దినముల 

వరకు నీకు తపప్ మరి ఏ దేవునికైనను మానవునికైనను ఎవడును పార్రథ్న చేయకూడదు; ఎవడైన 

చేసినయెడల వాడు సింహముల గుహలో పడదోర్యబడునని నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్లేదా? అని మనవి 

చేయగా రాజు మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి పర్కారము ఆ సంగతి సిథ్రము; 

ఎవరును దాని రదుద్పరచజాలరనెను. 

1 తిమోతి 5:19 => మరియు పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్లుంటేనేగాని పెదద్మీద దోషారోపణ అంగీకరింపకుము 

వచనము 6 

మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు యతన్పడెను గనుక మేము అతని 

పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:26 => యూదులు ఈ మనుషుయ్ని పటుట్కొని చంపబోయినపుప్డు, 

అతడు రోమీయుడని నేను విని, సైనికులతో వచిచ్ అతనిని తపిప్ంచితిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:25 => అందుకు పౌలు ఇటల్నెను మహా ఘనతవహించిన ఫేసూత్, నేను 

వెఱిఱ్వాడను కానుగాని సతయ్మును సవ్సథ్బుదిధ్యు గల మాటలనే చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 1:3 => గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశచ్యముగా జరిగినవని నీవు 

తెలిసికొనుటకు వాటిననిన్టిని మొదటనుండి తరచి పరిషాక్రముగా తెలిసికొనియునన్ నేనును నీ పేరట  

యోబు 32:21 => మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను 

ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు పెటట్ను 

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 
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వచనము 7 

తమరు విమరిశ్ంచినయెడల  

హెబీర్యులకు 11:32 => ఇకను ఏమి చెపుప్దును? గిదోయ్ను, బారాకు, సమోస్ను, యెఫాత్, దావీదు, 

సమూయేలను వారినిగూరిచ్యు, పర్వకత్లనుగూరిచ్యు వివరించుటకు సమయము చాలదు. 

లేవీయకాండము 19:16 => నీ పర్జలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరుగకూడదు, నీ 

సహోదరునికి పార్ణహాని చేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. 

యిరిమ్యా 26:11 => యాజకులును పర్వకత్లును అధిపతులతోను సమసత్ పర్జలతోను ఈలాగనిరి 

మీరు చెవులార వినియునన్ పర్కారము, ఈ మనుషుయ్డు ఈ పటట్ణమునకు విరోధముగా 

పర్వచించుచునాన్డు; గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:3 => యూదులు నామీద మోపిన నేరములనిన్టినిగూరిచ్ నేడు 

తమరియెదుట సమాధానము చెపుప్కొనబోవుచునన్ందుకు నేను ధనుయ్డనని యనుకొనుచునాన్ను; 

తాలిమ్తో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

వచనము 8 

మేము ఇతనిమీద మోపుచునన్ నేరములనిన్యు తమకే తెలియవచుచ్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:21 => రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను 

కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

1 రాజులు 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 
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మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడడ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 10:25 => శిషుయ్డు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన 

చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెలెజ్బూలని వారు పేరుపెటిట్ యుండినయెడల ఆయన 

యింటివారికి మరి నిశచ్యముగా ఆ పేరు పెటుట్దురు గదా. 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

1 సమూయేలు 22:7 => సౌలు తనచుటుట్ నిలిచియునన్ సేవకులతో ఇటల్నెను బెనాయ్మీనీయులారా 

ఆలకించుడి. యెషష్యి కుమారుడు మీకు పొలమును దార్క్షతోటలను ఇచుచ్నా? మిముమ్ను 

సహసార్ధిపతులుగాను శతాధిపతులుగాను చేయునా? 

1 సమూయేలు 22:8 => మీరెందుకు నామీద కుటర్ చేయుచునాన్రు? నా కుమారుడు యెషష్యి 

కుమారునితో నిబంధన చేసిన సంగతి మీలో ఎవడును నాకు తెలియజేయలేదే. నేడు జరుగునటుల్ నా 

కొరకు పొంచియుండునటుల్గా నా కుమారుడు నా సేవకుని పురికొలిపినను నా నిమితత్ము మీలో 

ఎవనికిని చింతలేదే. 

1 సమూయేలు 22:9 => అపుప్డు ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగగ్ర నిలిచియుండి 

యెషష్యి కుమారుడు పారిపోయి నోబులోని అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు దగగ్రకురాగా నేను 

చూచితిని. 

ఎజార్ 4:12 => తమ సనిన్ధినుండి మాయొదద్కు వచిచ్న యూదులు యెరూషలేమునకు వచిచ్, 

తిరుగుబాటుచేసిన ఆ చెడుపటట్ణమును కటుట్చునాన్రు. వారు దాని పార్కారములను నిలిపి దాని 

పునాదులను మరమమ్తు చేయుచునాన్రు. 
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ఎజార్ 4:13 => కావున రాజవైన తమకు తెలియవలసినదేమనగా, ఈ పటట్ణమును కటిట్ దాని 

పార్కారములను నిలువబెటిట్నయెడల వారు శిసుత్గాని సుంకముగాని పనున్గాని యియయ్క యుందురు, 

అపుప్డు రాజునకు రావలసిన పైకము నషట్మగును. 

ఎజార్ 4:14 => మేము రాజు యొకక్ ఉపుప్ తినన్వారము గనుక రాజునకు నషట్ము రాకుండ మేము 

చూడవలెనని ఈ యుతత్రమును పంపి రాజవైన తమకు ఈ సంగతి తెలియజేసితివిు. 

ఎజార్ 4:15 => మరియు తమ పూరివ్కులు వార్యించిన రాజయ్పు దసాత్వేజులను చూచినయెడల, ఈ 

పటట్ణపువారు తిరుగుబాటు చేయువారుగాను, రాజులకును దేశములకును హాని చేయువారుగాను, 

కలహకారులుగాను కనబడుదురనియు, అందువలననే యీ పటట్ణము నాశనము పొందెననియు 

రాజయ్పు దసాత్వేజులవలననే తమకు తెలియవచుచ్ను. 

ఎజార్ 4:16 => కావున రాజవైన తమకు మేము రూఢిపరచునదేమనగా, ఈ పటట్ణము కటట్బడి దాని 

పార్కారములు నిలువబెటట్బడినయెడల నది యివతల తమకు హకుక్ ఎంతమాతర్ము ఉండదు. 

ఎజార్ 4:17 => అపుప్డు రాజు మంతిర్యగు రెహూమునకును లేఖకుడగు షివుష్యికిని షోమోర్నులో 

నివసించువారి పక్షముగానునన్ మిగిలిన వారికిని నది యవతలనుండు తకిక్నవారికిని మీకు 

కేష్మసంపార్పిత్యగును గాక అని యీ మొదలగు మాటలు వార్యించి సెలవిచిచ్నదేమనగా 

ఎజార్ 4:18 => మీరు మాకు పంపిన ఉతత్రమును శాంతముగా చదివించుకొనాన్ము. 

ఎజార్ 4:19 => అందువిషయమై మా యాజఞ్నుబటిట్ వెదకగా, ఆదినుండి ఆ పటట్ణపువారు 

రాజులమీద కలహమును తిరుగుబాటును చేయువారని మాకు అగుపడినది. 

నెహెమాయ్ 6:5 => అంతట అయిదవమారు సనబ్లల్టు తన పనివాని దావ్రా విపిప్యునన్ యొక 

పతిర్కను నాయొదద్కు పంపెను. 

నెహెమాయ్ 6:6 => అందులో వారిపైన రాజుగా ఉండవలెనని నీవు పార్కారమును కటుట్చునాన్వనియు, 

ఈ హేతువుచేతనే నీవును యూదులును రాజుమీద తిరుగుబాటు చేయునటుల్గా నీవు 

ఆలోచించుచునాన్వనియు, 

నెహెమాయ్ 6:7 => యూదులకు రాజుగా ఉనాన్డని నినున్గూరిచ్ పర్కటన చేయుటకు యెరూషలేములో 

పర్వకత్లను నీవు నియమించితివనియు మొదలగు మాటలును రాజునకు ఈ సంగతులు 
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తెలియనగుననియు మొదలగు మాటలును, అందునిమితత్ము ఇపుప్డు మనము యోచన చేసెదము 

రండనియు, ఈ సంగతి అనయ్జనుల వదంతియనియు, దానిని గెషెము చెపుప్చునాన్డనియు 

వార్యబడెను. 

నెహెమాయ్ 6:8 => ఈ పని చేయలేకుండ మేమశకుత్లమగుదుమనుకొని వారందరు మముమ్ను 

బెదరింప జూచిరి గాని 

ఎసేత్రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 

విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

లూకా 23:5 => అయితే వారు ఇతడు గలిలయ దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకును యూదయ 

దేశమందంతట ఉపదేశించుచు పర్జలను రేపుచునాన్డని మరింత పటుట్దలగా చెపిప్రి. 

లూకా 23:19 => వీడు పటట్ణములో జరిగించిన యొక అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును 

చెరసాలలో వేయబడినవాడు. 

లూకా 23:25 => అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును చెరసాలలో వేయబడి యుండినవానిని 

వారడిగినటుట్ వారికి విడుదలచేసి, యేసును వారికిషట్ము వచిచ్నటుట్ చేయుటకు అపప్గించెను. 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రుగ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

1 పేతురు 2:13 => మనుషుయ్లు నియమించు పర్తి కటట్డకును పర్భువు నిమితత్మై లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 2:14 => రాజు అందరికిని అధిపతియనియు, నాయకులు దురామ్రుగ్లకు పర్తిదండన 

చేయుటకును సనామ్రుగ్లకు మెపుప్ కలుగుటకును రాజువలన పంపబడినవారనియు వారికి 

లోబడియుండుడి. 
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1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరు ఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

1 పేతురు 2:19 => ఎవడైనను అనాయ్యముగా శర్మ పొందుచు, దేవునిగూరిచ్న మనసాస్కిష్ కలిగి, 

దుఃఖము సహించినయెడల అది హితమగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:5 => పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సులైన కొందరులేచి, అనయ్జనులకు 

సునన్తి చేయింపవలెననియు, మోషే ధరమ్శాసత్రమును గైకొనుడని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెననియు చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:5 => వారు మొదటినుండి ననున్ ఎరిగినవారు గనుక సాక్షయ్మిచుచ్టకు 

వారికిషట్మైతే నేను మన మతములోని బహునిషఠ్గల తెగను అనుసరించి, పరిసయుయ్డనుగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ చెపప్గలరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

మతత్యి 2:23 => ఏలుచునాన్ డని విని, అకక్డికి వెళల్వెరచి, సవ్పన్మందు దేవునిచేత 

బోధింపబడినవాడై గలిలయ పార్ంతములకు వెళి ల్, నజరేతను ఊరికి వచిచ్ అకక్డ కాపురముండెను. 

ఆయన నజరేయుడనబడునని పర్వకత్లు చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరిగెను.) 

నిరగ్మకాండము 5:4 => అందుకు ఐగుపుత్ రాజు మోషే అహరోనూ, ఈ జనులు తమ పనులను 

చేయకుండ మీరేల ఆపుచునాన్రు? మీ బరువులు మోయుటకు పొండనెను. 
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1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

ఎజార్ 4:6 => మరియు అహషేవ్రోషు ఏలనారంభించినపుప్డు వారు యూదా దేశసుథ్లనుగూరిచ్యు 

యెరూషలేము పటట్ణపువారినిగూరిచ్యు ఉతత్రము వార్సి వారిమీద తపుప్ మోపిరి. 

నెహెమాయ్ 2:19 => అయితే హోరోనీయుడైన సనబ్లల్టును, అమోమ్నీయుడైన దాసుడగు టోబీయా 

అనువాడును, అరబీయుడైన గెషెమును ఆ మాట వినినపుప్డు మముమ్ను హేళన చేసి మా పని 

తృణీకరించి మీరు చేయు పనియేమిటి? రాజుమీద తిరుగుబాటు చేయుదురా అని చెపిప్రి. 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

కీరత్నలు 35:11 => కూటసాకుష్లు లేచుచునాన్రు నేనెరుగని సంగతులనుగూరిచ్ ననున్ 

అడుగుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 119:69 => గరివ్షుఠ్లు నా మీద అబదధ్ము కలిప్ంచుదురు అయితే పూరణ్హృదయముతో 

నేను నీ ఉపదేశములను అనుసరింతును. 

సామెతలు 18:17 => వాయ్జెయ్మందు వాది పక్షము నాయ్యముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు 

వచిచ్నమీదట వాని సంగతి తేటపడును. 

యిరిమ్యా 37:13 => ఇరీయా అను కావలివారి అధిపతి అకక్డనుండెను. అతడు హననాయ్ 

కుమారుడైన షెలెమాయ్ కుమారుడు. అతడు పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొని నీవు కలీద్యులలో 

చేరబోవుచునాన్వని చెపప్గా 

యెహెజేక్లు 22:9 => కొండెములు చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపురమునాన్రు, 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయువారు నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార చేషట్లు 

జరుగుచునన్వి. 
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లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడడ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

లూకా 23:10 => పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును నిలువబడి ఆయనమీద తీక్షణముగా నేరము 

మోపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:13 => వీడు ధరమ్ శాసత్రమునకు వయ్తిరికత్ముగా దేవుని ఆరాధించుటకు 

జనులను పేర్రేపించుచునాన్డని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:12 => దేవాలయములో నేమి, సమాజమందిరములలో నేమి, 

పటట్ణములోనేమి, నేను ఎవనితోను తరిక్ంచుటయైనను, జనులను గుమికూరుచ్టయైనను వారు 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7 => పౌలు వచిచ్నపుప్డు యెరూషలేమునుండి వచిచ్న యూదులు అతని 

చుటుట్ నిలిచి, భారమైన నేరములనేకముల మోపిరి గాని వాటిని బుజువు చేయలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 
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వచనము 9 

యూదులందుకు సమమ్తించి యీ మాటలు నిజమే అని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:12 => దేవాలయములో నేమి, సమాజమందిరములలో నేమి, 

పటట్ణములోనేమి, నేను ఎవనితోను తరిక్ంచుటయైనను, జనులను గుమికూరుచ్టయైనను వారు 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:37 => మీరు ఈ మనుషుయ్లను తీసికొనివచిచ్తిరి. వీరు గుడి 

దోచినవారు కారు, మన దేవతను దూషింపను లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:29 => ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన తోర్ఫిమును అతనితో కూడ 

పటట్ణములో అంతకుముందు వారు చూచి యునన్ందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని 

వచెచ్నని ఊహించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:23 => వారు కేకలువేయుచు తమపై బటట్లు విదులుచ్కొని 

ఆకాశముతటుట్ దుమెమ్తిత్ పోయుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:10 => ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, 

యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి 

యునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

యోహాను 18:31 => పిలాతు మీరతని తీసికొనిపోయి మీ ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అతనికి 

తీరుప్తీరుచ్డనగా 

యోహాను 19:7 => అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని 

ఇతడు చెపుప్కొనెను గనుక ఆ నియమము చొపుప్న ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 

యోహాను 19:8 => పిలాతు ఆ మాట విని మరి యెకుక్వగా భయపడి, తిరిగి అధికారమందిరములో 

పర్వేశించి 
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కీరత్నలు 35:11 => కూటసాకుష్లు లేచుచునాన్రు నేనెరుగని సంగతులనుగూరిచ్ ననున్ 

అడుగుచునాన్రు. 

సామెతలు 18:17 => వాయ్జెయ్మందు వాది పక్షము నాయ్యముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు 

వచిచ్నమీదట వాని సంగతి తేటపడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:13 => వీడు ధరమ్ శాసత్రమునకు వయ్తిరికత్ముగా దేవుని ఆరాధించుటకు 

జనులను పేర్రేపించుచునాన్డని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:15 => ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళల్ను, మీ ధరమ్శాసత్రమును 

గూరిచ్న వాదమైతే మీరే దాని చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూరిచ్ విమరశ్ చేయుటకు నాకు 

మనసుస్లేదని యూదులతో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7 => పౌలు వచిచ్నపుప్డు యెరూషలేమునుండి వచిచ్న యూదులు అతని 

చుటుట్ నిలిచి, భారమైన నేరములనేకముల మోపిరి గాని వాటిని బుజువు చేయలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 
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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 

వచనము 10 

అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా అతడిటల్నెను తమరు బహు 

సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో 

సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:25 => మహా ఘనతవహించిన అధిపతియైన ఫేలికుస్కు కౌ ల్దియ 

లూసియ వందనములు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:26 => యూదులు ఈ మనుషుయ్ని పటుట్కొని చంపబోయినపుప్డు, 

అతడు రోమీయుడని నేను విని, సైనికులతో వచిచ్ అతనిని తపిప్ంచితిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:27 => వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి 

మహాసభయొదద్కు అతనిని తీసికొనివచిచ్తిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:28 => వారు తమ ధరమ్శాసత్ర వాదములనుగూరిచ్ అతనిమీద నేరము 

మోపిరే గాని మరణమునకైనను, బంధకములకైనను తగిన నేరము అతనియందేమియు 

కనుపరచలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:31 => మరునాడు వారతనితో కూడ రౌతులను పంపి తాము కోటకు 

తిరిగివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:32 => వారు కైసరయకు వచిచ్ అధిపతికి ఆ పతిర్క అపప్గించి 

పౌలునుకూడ అతనియెదుట నిలువబెటిట్రి. 

సామెతలు 4:16 => అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి 

నిదర్రాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:35 => పౌలు మెటల్మీదికి వచిచ్నపుప్డు జనులు గుంపుకూడి 

బలవంతము చేయుచునన్ందున సైనికులు అతనిని మోసికొని పోవలసి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:10 => ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, 

యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి 

యునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:27 => వారు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తెలిసికొనగోరి నేను వారి 

మహాసభయొదద్కు అతనిని తీసికొనివచిచ్తిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:22 => ఫేలికుస్ ఈ మారగ్మునుగూరిచ్ బాగుగా ఎరిగినవాడై 

సహసార్ధిపతియైన లూసియ వచిచ్నపుప్డు మీ సంగతి నేను విచారించి తెలిసికొందునని చెపిప్ విమరశ్ 

నిలుపు చేసెను. 

వచనము 11 

యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళి ల్ననాటనుండి పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని 

తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2 3 : 3 5 = > హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని 

కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:5 => గనుక మీలో సమరుథ్లైనవారు నాతో కూడ వచిచ్ ఆ 

మనుషుయ్నియందు తపిప్దమేదైన ఉంటే అతనిమీద మోపవచుచ్నని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:15 => నేను యెరూషలేములో ఉనన్పుప్డు పర్ధానయాజకులును 

యూదుల పెదద్లును అతనిమీద తెచిచ్న ఫిరాయ్దు తెలిపి అతనికి శిక్ష విధింపవలెనని వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:16 => అందుకు నేను నేరము మోపబడివవాడు నేరము మోపినవారికి 

ముఖాముఖిగా వచిచ్, తనమీద మోపబడిన నేరమునుగూరిచ్ సమాధానము చెపుప్కొనుటకు 

అవకాశమియయ్కమునుపు ఏ మనుషుయ్నినైనను అపప్గించుట రోమీయుల ఆచారము కాదని 

ఉతత్రమిచిచ్తిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:19 => నామీద వారికేమైన ఉనన్యెడల వారే తమరి సనిన్ధికివచిచ్ 

నామీద నేరము మోపవలసియుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:20 => లేదా, నేను మహాసభయెదుట నిలిచియునన్పుప్డు, మృతుల 

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేడు వారియెదుట విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:21 => వారి మధయ్ నిలువబడి నేను బిగగ్రగా చెపిప్న యీ యొకక్ మాట 

విషయమై తపప్ నాయందు మరి ఏ నేరమైనను వీరు కనుగొనియుంటే వీరైన చెపప్వచుచ్ననెను. 

వచనము 12 

దేవాలయములో నేమి, సమాజమందిరములలో నేమి, పటట్ణములోనేమి, నేను ఎవనితోను 

తరిక్ంచుటయైనను, జనులను గుమికూరుచ్టయైనను వారు చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసు త్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

కీరత్నలు 4:2 => నరులారా, ఎంతకాలము నా గౌరవమును అవమానముగా మారెచ్దరు? 

ఎంతకాలము వయ్రథ్మైనదానిని పేర్మించెదరు? ఎంతకాలము అబదధ్మైనవాటిని వెదకెదరు? 

కీరత్నలు 62:3 => ఒరుగుచునన్ గోడను పడబోవు కంచెను ఒకడు పడదోర్యునటుల్ మీరందరు 

ఎనాన్ళుల్ ఒకని పడదోర్య చూచుదురు? 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 64:2 => కీడుచేయువారి కుటర్నుండి దుషట్కిర్యలు చేయువారి అలల్రినుండి ననున్ దాచుము 

కీరత్నలు 64:3 => ఒకడు కతిత్కి పదును పెటుట్నటుల్ వారు తమ నాలుకలకు పదును పెటుట్దురు. 
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కీరత్నలు 64:4 => యథారథ్వంతులను కొటట్వలెనని చాటైన సథ్లములలో చేదుమాటలను 

బాణములుగా సంధించుదురు. వారు భయమేమియు లేక అకసామ్తుత్గా వారిని కొటెట్దరు 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 64:6 => వారు దుషట్కిర్యలను తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ంతురు వెదకి వెదకి ఉపాయము 

సిదధ్పరచుకొందురు పర్తివాని హృదయాంతరంగము అగాధము.  

కీరత్నలు 64:7 => దేవుడు బాణముతో వారిని కొటుట్ను వారు ఆకసిమ్కముగా గాయపరచబడెదరు. 

కీరత్నలు 64:8 => వారు కూలెదరు వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. వారిని 

చూచువారందరు తల ఊచుదురు  

యెషయా 59:4 => నీతినిబటిట్ యెవడును సాక్షయ్ము పలుకడు సతయ్మునుబటిట్ యెవడును 

వాయ్జెయ్మాడడు అందరు వయ్రథ్మైనదాని నముమ్కొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గరభ్ము 

ధరించి పాపమును కందురు.  

యెషయా 59:5 => వారు మిడునాగుల గుడల్ను పొదుగుదురు సాలెపురుగు వల నేయుదురు ఆ గుడుల్ 

తినువాడు చచుచ్ను వాటిలో ఒకదానిని ఎవడైన తొర్కిక్నయెడల విష సరప్ము పుటుట్ను.  

యెషయా 59:6 => వారి పటుట్బటట్ నేయుటకు పనికిరాదు వారు నేసినది ధరించుకొనుటకు ఎవనికిని 

వినియోగింపదు వారి కిర్యలు పాపకిర్యలే వారు బలాతాక్రము చేయువారే.  

యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  

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. 
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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. 

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. 

యెహెజేక్లు 22:27 => దానిలో అధిపతులు లాభము సంపాదించుటకై నరహతయ్ చేయుటలోను 

మనుషుయ్లను నశింపజేయుటలోను వేటను చీలుచ్ తోడేళల్వలె ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 22:28 => మరియు దాని పర్వకత్లు వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, యెహోవా 

ఏమియు సెలవియయ్నపుప్డు పర్భువైన యెహోవా యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్చు, వటిట్ 

సోదెగాండర్యి జనులు కటిట్న మంటిగోడకు గచుచ్పూత పూయువారైయునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 22:29 => మరియు సామానయ్ జనులు బలాతాక్రము చేయుచు దొంగిలించుదురు, 

వారు దీనులను దరిదుర్లను హింసించుదురు, అనాయ్యముగా వారు పరదేశులను బాధించుదురు. 

మీకా 6:12 => వారిలోని ఐశవ్రయ్వంతులు ఎడతెగక బలాతాక్రము చేయుదురు, పటట్ణసుథ్లు 

అబదధ్మాడుదురు, వారి నోటిలోని నాలుక కపటముగా మాటలాడును. 

మీకా 6:13 => కాబటిట్ నీవు బాగుపడకుండ నేను నీ పాపములనుబటిట్ నినున్ పాడుచేసి మొతుత్దును. 

మీకా 7:2 => భకుత్డు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథారథ్పరుడు ఒకడును లేడు, అందరును 

పార్ణహాని చేయుటకై పొంచియుండువారే; పర్తిమనుషుయ్డును కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు 

వలలను ఒగుగ్ను. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 
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మతత్యి 26:59 => పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని 

ఆయనకు విరోధముగా అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 

మతత్యి 26:60 => అబదధ్సాకుష్లనేకులు వచిచ్నను సాక్షయ్మేమియు దొరకలేదు. 

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. 

వచనము 13 

మరియు వారు ఇపుప్డు నామీద మోపు నేరములను తమరికి ఋజువుపరచలేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:17 => అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగ చేసి, పర్భువు తనున్ 

చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచెచ్నో వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ 

సంగతులు తెలియజేయుడని చెపిప్ బయలుదేరి వేరొకచోటికి వెళె ల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:40 => అతడు సెలవిచిచ్న తరువాత పౌలు మెటల్మీద నిలువబడి 

జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశచ్బద్ముగా ఉనన్పుప్డు అతడు హెబీర్ భాషలో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:1 => అగిర్పప్ పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెపుప్కొనుటకు నీకు 

సెలవైనదనెను. అపుప్డు పౌలు చేయిచాచి యీలాగు సమాధానము చెపప్సాగెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:15 => ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళల్ను, మీ ధరమ్శాసత్రమును 

గూరిచ్న వాదమైతే మీరే దాని చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూరిచ్ విమరశ్ చేయుటకు నాకు 

మనసుస్లేదని యూదులతో చెపిప్ 

Page  of 3159 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

1 సమూయేలు 2:25 => నరునికి నరుడు తపుప్చేసిన యెడల దేవుడు విమరశ్చేయును గాని యెవరైన 

యెహోవా విషయములో పాపము చేసినయెడల వానికొరకు ఎవడు విజాఞ్పనము చేయును? అనెను. 

అయితే యెహోవా వారిని చంపదలచి యుండెను గనుక వారు తమ తండిర్యొకక్ మొఱఱ్ను 

వినకపోయిరి. 

లూకా 12:14 => ఆయన ఓయీ, మీమీద తీరప్రినిగానైనను పంచిపెటుట్వానిగానైనను ననెన్వడు 

నియమించెనని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 18:2 => దేవునికి భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు నుండు ఒక నాయ్యాధిపతి 

యొక పటట్ణములో ఉండెను. 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2 3 : 3 5 = > హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని 

కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:22 => ఫేలికుస్ ఈ మారగ్మునుగూరిచ్ బాగుగా ఎరిగినవాడై 

సహసార్ధిపతియైన లూసియ వచిచ్నపుప్డు మీ సంగతి నేను విచారించి తెలిసికొందునని చెపిప్ విమరశ్ 

నిలుపు చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:3 => యూదులు నామీద మోపిన నేరములనిన్టినిగూరిచ్ నేడు 

తమరియెదుట సమాధానము చెపుప్కొనబోవుచునన్ందుకు నేను ధనుయ్డనని యనుకొనుచునాన్ను; 

తాలిమ్తో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:18 => వీరు ననున్ విమరశ్చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన 

హేతువేదియు లేనందున ననున్ విడుదల చేయగోరిరి గాని 

వచనము 14 

ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:1 => అయిదు దినములైన తరువాత పర్ధానయాజకుడైన అననీయయు, 

కొందరు పెదద్లును, తెరుత్లుల్ అను ఒక నాయ్యవాదియు కైసరయకు వచిచ్, పౌలుమీద తెచిచ్న ఫిరాయ్దు 

అధిపతికి తెలియజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:18 => మరునాడు పెదద్లందరు అకక్డికి వచిచ్యుండగా పౌలు మాతో 

కూడ యాకోబు నొదద్కు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:30 => మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను 

నిశచ్యముగా తెలిసికొనగోరి, సహసార్ధిపతి అతని వదిలించి, పర్ధానయాజకులును మహాసభ 

వారందరును కూడి రావలెనని ఆజాఞ్పించి, పౌలును తీసికొనివచిచ్ వారియెదుట నిలువబెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:32 => వారు కైసరయకు వచిచ్ అధిపతికి ఆ పతిర్క అపప్గించి 

పౌలునుకూడ అతనియెదుట నిలువబెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:33 => అధిపతి ఆ పతిర్క చదివినపుప్డు ఇతడు ఏ పర్దేశపువాడని 

అడిగి, అతడు కిలికియవాడని తెలిసికొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:17 => కొనిన్ సంవతస్రములైన తరువాత నేను నా సవ్జనులకు 

దానదర్వయ్మును కానుకలును అపప్గించుటకు వచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:26 => అంతట పౌలు మరునాడు ఆ మనుషుయ్లను వెంట 

బెటుట్కొనిపోయి, వారితోకూడ శుదిధ్చేసికొని, దేవాలయములో పర్వేశించి, వారిలో పర్తివానికొరకు 

కానుక అరిప్ంచువరకు శుదిధ్దినములు నెరవేరుచ్దుమని తెలిపెను 

వచనము 15 

నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ 

నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా 

పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:15 => యెఫాత్ సెలవిచిచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులు మోయాబు 

దేశమునైనను అమోమ్నీయుల దేశమునైనను ఆకర్మించుకొనలేదు. 

నెహెమాయ్ 6:8 => ఈ పని చేయలేకుండ మేమశకుత్లమగుదుమనుకొని వారందరు మముమ్ను 

బెదరింప జూచిరి గాని 

కీరత్నలు 35:11 => కూటసాకుష్లు లేచుచునాన్రు నేనెరుగని సంగతులనుగూరిచ్ ననున్ 

అడుగుచునాన్రు. 

సామెతలు 18:17 => వాయ్జెయ్మందు వాది పక్షము నాయ్యముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు 

వచిచ్నమీదట వాని సంగతి తేటపడును. 

యోహాను 18:21 => నీవు ననున్ అడుగనేల? నేను వారికేమి బోధించినది వినన్వారిని అడుగుము; 

ఇదిగో నేను చెపిప్నది వీరెరుగుదురని అతనితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

వచనము 16 
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ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా 

ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7 => పౌలు వచిచ్నపుప్డు యెరూషలేమునుండి వచిచ్న యూదులు అతని 

చుటుట్ నిలిచి, భారమైన నేరములనేకముల మోపిరి గాని వాటిని బుజువు చేయలేకపోయిరి. 

1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:15 => యెఫాత్ సెలవిచిచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులు మోయాబు 

దేశమునైనను అమోమ్నీయుల దేశమునైనను ఆకర్మించుకొనలేదు. 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

ఎజార్ 4:6 => మరియు అహషేవ్రోషు ఏలనారంభించినపుప్డు వారు యూదా దేశసుథ్లనుగూరిచ్యు 

యెరూషలేము పటట్ణపువారినిగూరిచ్యు ఉతత్రము వార్సి వారిమీద తపుప్ మోపిరి. 

నెహెమాయ్ 6:8 => ఈ పని చేయలేకుండ మేమశకుత్లమగుదుమనుకొని వారందరు మముమ్ను 

బెదరింప జూచిరి గాని 

యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

కీరత్నలు 35:11 => కూటసాకుష్లు లేచుచునాన్రు నేనెరుగని సంగతులనుగూరిచ్ ననున్ 

అడుగుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 119:69 => గరివ్షుఠ్లు నా మీద అబదధ్ము కలిప్ంచుదురు అయితే పూరణ్హృదయముతో 

నేను నీ ఉపదేశములను అనుసరింతును. 

సామెతలు 18:17 => వాయ్జెయ్మందు వాది పక్షము నాయ్యముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు 

వచిచ్నమీదట వాని సంగతి తేటపడును. 
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యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 37:13 => ఇరీయా అను కావలివారి అధిపతి అకక్డనుండెను. అతడు హననాయ్ 

కుమారుడైన షెలెమాయ్ కుమారుడు. అతడు పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొని నీవు కలీద్యులలో 

చేరబోవుచునాన్వని చెపప్గా 

యెహెజేక్లు 22:9 => కొండెములు చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపురమునాన్రు, 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయువారు నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార చేషట్లు 

జరుగుచునన్వి. 

దానియేలు 6:5 => అందుకా మనుషుయ్లు అతని దేవుని పదధ్తి విషయమందేగాని మరి ఏ 

విషయమందును అతనిలో లోపము కనుగొనలేమనుకొనిరి. 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

యోహాను 18:21 => నీవు ననున్ అడుగనేల? నేను వారికేమి బోధించినది వినన్వారిని అడుగుము; 

ఇదిగో నేను చెపిప్నది వీరెరుగుదురని అతనితో అనెను. 

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 

వచనము 17 

కొనిన్ సంవతస్రములైన తరువాత నేను నా సవ్జనులకు దానదర్వయ్మును కానుకలును అపప్గించుటకు 

వచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

Page  of 3165 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

మతత్యి 10:32 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఒపుప్కొనువాడెవడో పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్యెదుట నేనును వానిని ఒపుప్కొందును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

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 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

ఆమోసు 8:14 => షోమోర్ను యొకక్ దోషమునకు కారణమగు దాని తోడనియు, దానూ, నీ దేవుని 

జీవము తోడనియు, బెయేరె ష్బా మారగ్ జీవము తోడనియు పర్మాణము చేయువారు ఇకను లేవకుండ 

కూలుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

తీతుకు 3:10 => మతభేదములు కలిగించు మనుషుయ్నికి ఒకటి రెండుమారులు బుదిధ్చెపిప్న 

తరువాత వానిని విసరిజ్ంచుము. 
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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. 

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 

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 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

2 తిమోతి 1:3 => నా పార్రథ్నలయందు ఎడతెగక నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నీ కనీన్ళల్ను 

తలచుకొని, నాకు సంపూరాణ్నందము కలుగుటకై నినున్ చూడవలెనని రేయింబగలు అపేకిష్ంచుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:24 => మరియు సమూయేలు మొదలుకొని యెందరు పర్వకత్లు 

పర్వచించిరో వారందరు ఈ దినమునుగూరిచ్ పర్కటించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:27 => అగిర్పప్ రాజా, తమరు పర్వకత్లను నముమ్చునాన్రా? 

నముమ్చునాన్రని నేనెరుగుదును. 

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 
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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 

యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

యోహాను 5:40 => అయితే మీకు జీవము కలుగునటుల్ మీరు నాయొదద్కు రానొలల్రు. 

యోహాను 5:41 => నేను మనుషుయ్లవలన మహిమ పొందువాడనుకాను. 

యోహాను 5:42 => నేను మిముమ్ను ఎరుగుదును; దేవుని పేర్మ మీలో లేదు. 

యోహాను 5:43 => నేను నా తండిర్ నామమున వచిచ్యునాన్ను, మీరు ననున్ అంగీకరింపరు, 

మరియొకడు తన నామమున వచిచ్నయెడల వానిని అంగీకరింతురు, 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

యోహాను 5:45 => మీరాశర్యించుచునన్ మోషే మీమీద నేరము మోపును. 

యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 

యోహాను 5:47 => మీరతని లేఖనములను నమమ్నియెడల నా మాటలు ఏలాగు నముమ్దురనెను. 

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 
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సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

మతత్యి 7:12 => కావున మనుషుయ్లు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగుననే 

మీరును వారికి చేయుడి. ఇది ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల ఉపదేశమునై యునన్ది. 

మతత్యి 22:40 => ఈ రెండు ఆజఞ్లు ధరమ్శాసత్రమంతటికిని పర్వకత్లకును ఆధారమై యునన్వని 

అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 

లూకా 16:29 => అందుకు అబార్హాము--వారియొదద్ మోషేయు పర్వకత్లును ఉనాన్రు; వారి మాటలు 

వినవలెనని అతనితో చెపప్గా 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్ తాము విచారణ చేయుదుమనియు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:5 => వారు మొదటినుండి ననున్ ఎరిగినవారు గనుక సాక్షయ్మిచుచ్టకు 

వారికిషట్మైతే నేను మన మతములోని బహునిషఠ్గల తెగను అనుసరించి, పరిసయుయ్డనుగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ చెపప్గలరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

వచనము 18 

నేను శుదిధ్ చేసికొనినవాడనై యీలాగు అపప్గించుచుండగా వారు దేవాలయములో ననున్ చూచిరి. 

నేను గుంపుకూరిచ్ యుండలేదు, నావలన అలల్రి కాలేదు. ఆసియనుండి వచిచ్న కొందరు యూదులు 

ఉండిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:21 => వారి మధయ్ నిలువబడి నేను బిగగ్రగా చెపిప్న యీ యొకక్ మాట 

విషయమై తపప్ నాయందు మరి ఏ నేరమైనను వీరు కనుగొనియుంటే వీరైన చెపప్వచుచ్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:7 => మన పండెర్ండు గోతర్ములవారు ఎడతెగక దివారాతుర్లు దేవుని 

సేవించుచు ఆ వాగాద్నము పొందుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్రు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే 

యూదులు నామీద నేరము మోపియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:21 => అందుకు వారు యూదయనుండి నినున్గూరిచ్ పతిర్కలు మాకు 

రాలేదు; ఇకక్డికి వచిచ్న సహోదరులలో ఒకక్డైనను నినున్గూరిచ్ చెడుసంగతి ఏదియు మాకు 

తెలియపరచనులేదు, మరియు ఎవరును చెపుప్కొనను లేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:24 => అతడు చెపిప్న సంగతులు కొందరు నమిమ్రి, కొందరు 

నమమ్కపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళి ల్పోయిరి. అదేదనగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళి ల్ చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:27 => ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసాస్ర గర్హించి 

నా వైపు తిరిగి నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్యునన్ది. వారు చెవులతో 

మందముగా విని కనున్లు మూసికొనియునాన్రు అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్దావ్రా మీ 

పితరులతో చెపిప్న మాట సరియే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:29 => వారు దాని విందురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:30 => పౌలు రెండు సంవతస్రములు పూరిత్గా తన అదె ద్ యింట 

కాపురముండి, తనయొదద్కు వచుచ్వారినందరిని సనామ్నించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:7 => సదూద్కయుయ్లు పునరుతాథ్నము లేదనియు, దేవదూతయైనను 

ఆతమ్యైనను లేదనియు చెపుప్దురు గాని పరిసయుయ్లు రెండును కలవని యొపుప్కొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:8 => అపుప్డు పెదద్గొలుల్ పుటెట్ను; పరిసయుయ్ల పక్షముగా ఉనన్ 

శాసు త్ర్లలో కొందరు లేచి ఈ మనుషుయ్నియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆతమ్యైనను 

దేవదూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచుచ్నని చెపుప్చు తగవులాడిరి 

యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

యోబు 19:26 => ఈలాగు నా చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

మతత్యి 22:31 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేను అబార్హాము దేవుడను, ఇసాస్కు 

దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యునాన్నని దేవుడు మీతో చెపిప్నమాట మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 
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1 కొరిందీయులకు 15:12 => కీర్సుత్ మృతులలోనుండి లేపబడియునాన్డని పర్కటింపబడుచుండగా 

మీలో కొందరు మృతుల పునరుతాథ్నము లేదని యెటుల్ చెపుప్చునాన్రు? 

1 కొరిందీయులకు 15:13 => మృతుల పునరుతాథ్నము లేనియెడల, కీర్సుత్కూడ లేపబడి 

యుండలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:14 => మరియు కీర్సుత్ లేపబడి యుండనియెడల మేము చేయు పర్కటన 

వయ్రథ్మే, మీ విశావ్సమును వయ్రథ్మే. 

1 కొరిందీయులకు 15:15 => దేవుడు కీర్సుత్ను లేపెనని, ఆయననుగూరిచ్ మేము సాక్షయ్ము 

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:16 => మృతులు లేపబడనియెడల కీర్సుత్కూడ లేపబడలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:17 => కీర్సుత్ లేపబడనియెడల మీ విశావ్సము వయ్రథ్మే, మీరింకను మీ 

పాపములలోనే యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:18 => అంతేకాదు, కీర్సుత్నందు నిదిర్ంచిన వారును నశించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15 :19 => ఈ జీవితకాలము మటుట్కే మనము కీర్సుత్నందు 

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15:21 => మనుషుయ్ని దావ్రా మరణము వచెచ్ను గనుక మనుషుయ్ని దావ్రానే 

మృతుల పునరుతాథ్నమును కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:22 => ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొందుచునాన్రో, ఆలాగుననే 

కీర్సుత్నందు అందరు బర్దికింపబడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:23 => పర్తివాడును తన తన వరుసలోనే బర్దికింపబడును; పర్థమ ఫలము 

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 
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1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:26 => కడపట నశింపజేయబడు శతుర్వు మరణము. 

1 కొరిందీయులకు 15:27 => దేవుడు సమసత్మును కీర్సుత్ పాదములకిర్ంద లోపరచియుంచెను. 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దని చెపిప్నపుప్డు ఆయనకు సమసత్మును లోపరచినవాడు తపప్ 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దను సంగతి విశదమే. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

పర్కటన 20:6 => ఈ మొదటి పునరుతాథ్నములో పాలు గలవారు ధనుయ్లును పరిశుదుధ్లునై 

యుందురు. ఇటిట్వారిమీద రెండవ మరణమునకు అధికారము లేదు; వీరు దేవునికిని కీర్సుత్కును 

యాజకులై కీర్సుత్తో కూడ వెయియ్ సంవతస్రములు రాజయ్ము చేయుదురు. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 
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వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

లూకా 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 

లూకా 20:35 => పరమును మృతుల పునరుతాథ్నమును పొందుటకు యోగుయ్లని యెంచబడినవారు 

పెండిల్చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు. 

యోహాను 11:24 => మారత్ ఆయనతో అంతయ్ దినమున పునరుతాథ్నమందు లేచునని 

యెరుగుదుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

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 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 
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కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

హెబీర్యులకు 11:35 => సతరీలు మృతులైన తమవారిని పునరుతాథ్నమువలన మరల పొందిరి. 

కొందరైతే మరి శేర్షఠ్మైన పునరుతాథ్నము పొందగోరి విడుదల పొందనొలల్క యాతనపెటట్బడిరి. 

వచనము 19 

నామీద వారికేమైన ఉనన్యెడల వారే తమరి సనిన్ధికివచిచ్ నామీద నేరము మోపవలసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:1 => పౌలు మహాసభవారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు 

కేవలము మంచి మనసాస్కిష్ గలవాడనై దేవుని యెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 2:15 => అటిట్వారి మనసాస్కిష్ కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగను, వారి తలంపులు ఒక 

దానిమీద ఒకటి తపుప్ మోపుచు లేక తపుప్లేదని చెపుప్చుండగను, ధరమ్శాసత్రసారము తమ 

హృదయములయందు వార్యబడినటుట్ చూపుచునాన్రు 

రోమీయులకు 9:1 => నాకు బహు దుఃఖమును, నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు. 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 
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నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

2 కొరిందీయులకు 4:2 => అయితే కుయుకిత్గా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాకయ్మును వంచనగా 

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

1 తిమోతి 1 :5 => ఉపదేశసారమేదనగా , పవితర్ హృదయమునుండియు , మంచి 

మనసాస్కిష్నుండియు, నిషక్పటమైన విశావ్సమునుండియు కలుగు పేర్మయే. 

1 తిమోతి 1:19 => అటిట్ మనసాస్కిష్ని కొందరు తోర్సివేసి, విశావ్సవిషయమై ఓడ బదద్లైపోయిన 

వారివలె చెడియునాన్రు. 

1 తిమోతి 3:9 => విశావ్స మరమ్మును పవితర్మైన మనసాస్కిష్తో గైకొనువారై యుండవలెను. 

2 తిమోతి 1:3 => నా పార్రథ్నలయందు ఎడతెగక నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నీ కనీన్ళల్ను 

తలచుకొని, నాకు సంపూరాణ్నందము కలుగుటకై నినున్ చూడవలెనని రేయింబగలు అపేకిష్ంచుచు, 

తీతుకు 1:15 => పవితుర్లకు అనిన్యు పవితర్ములే గాని అపవితుర్లకును అవిశావ్సులకును ఏదియు 

పవితర్మైనది కాదు; వారి మనసుస్ను వారి మనసాస్కిష్యు అపవితర్పరచబడి యునన్వి. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 
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హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

హెబీర్యులకు 13:18 => మా నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుడి; మేమనిన్ విషయములలోను 

యోగయ్ముగా పర్వరిత్ంపగోరుచు మంచి మనసాస్కిష్ కలిగియునాన్మని నముమ్కొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 2:19 => ఎవడైనను అనాయ్యముగా శర్మ పొందుచు, దేవునిగూరిచ్న మనసాస్కిష్ కలిగి, 

దుఃఖము సహించినయెడల అది హితమగును. 

1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 

1 పేతురు 3:21 => దానికి సాదృశయ్మైన బాపిత్సమ్ము ఇపుప్డు మిముమ్ను రకిష్ంచుచునన్ది; అదేదనగా 

శరీర మాలినయ్ము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుకీర్సుత్ పునరుతాథ్న మూలముగా దేవుని విషయము 

నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్నిచుచ్ పర్తుయ్తత్రమే. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు నాకాజాఞ్పించిన నీ 

ఆజఞ్లనిన్టి చొపుప్న నా యింటనుండి పర్తిషిట్తమైనదానిని తీసివేసి, లేవీయులకును పరదేశులకును 

తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును నేనిచిచ్యునాన్ను. నీ ఆజఞ్లలో దేనిని నేను మీరలేదు, దేనిని 

మరచిపోలేదు. 
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1 సమూయేలు 12:5 => అతడు అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన 

అభిషేకము చేయించినవాడును ఈ దినమున మీ మీద సాకుష్లైయునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు సాకుష్లే 

అని వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

1 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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:20 => హిజిక్యా యూదా దేశమంతటను ఈలాగున జరిగించి, తన 

దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నమమ్కముగాను పనిచేయుచు 

వచెచ్ను. 

యోబు 22:3 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా? నీవు 

యథారథ్వంతుడవై పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు లాభకరమా? 

యోబు 27:6 => నా నీతిని విడువక గటిట్గా పటుట్కొందును నా పర్వరత్న అంతటి విషయములో నా 

హృదయము ననున్ నిందింపదు. 

కీరత్నలు 18:21 => యెహోవా మారగ్ములను నేను అనుసరించుచునాన్ను భకిత్హీనుడనై నేను నా 

దేవుని విడచినవాడను కాను 

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 25:21 => నీకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను యథారథ్తయు నిరోద్షతవ్మును ననున్ 

సంరకిష్ంచును గాక. 

కీరత్నలు 103:18 => ఆయన కృప యుగయుగములు నిలుచును ఆయన నీతి వారికి పిలల్పిలల్ 

తరమున నిలుచును. 

Page  of 3180 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

కీరత్నలు 106:3 => నాయ్యము ననుసరించువారు ఎలల్వేళల నీతి ననుసరించి నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 

యిరిమ్యా 37:18 => మరియు యిరీమ్యా రాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్నెను నేను నీకైనను నీ 

సేవకులకైనను ఈ పర్జలకైనను ఏ పాపము చేసినందున ననున్ చెరసాలలో వేసితివి? 

యెహెజేక్లు 18:9 => యథారథ్పరుడై నా కటట్డలను గైకొనుచు నా విధుల ననుసరించుచుండిన 

యెడల వాడే నిరోద్షియగును, నిజముగా వాడు బర్దుకును; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

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. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

లూకా 2:25 => యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

రోమీయులకు 13:5 => కాబటిట్ ఆగర్హభయమునుబటిట్ మాతర్ము కాక మనసాస్కిష్నిబటిట్యు 

లోబడియుండుట ఆవశయ్కము. 

రోమీయులకు 14:22 => నీకునన్ విశావ్సము దేవుని యెదుట నీమటుట్కు నీవే యుంచుకొనుము; 

తాను సమమ్తించిన విషయములో తనకుతానే తీరుప్ తీరుచ్కొననివాడు ధనుయ్డు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

1 తిమోతి 2:2 => రాజుల కొరకును అధికారులందరి కొరకును విజాఞ్పనములును పార్రథ్నలును 

యాచనలును కృతజఞ్తాసుత్తులును చేయవలెనని హెచచ్రించుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 4:7 => అపవితర్ములైన ముసలమమ్ ముచచ్టలను విసరిజ్ంచి, దేవభకిత్ విషయములో నీకు 

నీవే సాధకము చేసికొనుము. 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

వచనము 20 

లేదా, నేను మహాసభయెదుట నిలిచియునన్పుప్డు, మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేడు వారియెదుట 

విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:30 => ఆలాగున చేసి బరన్బా సౌలు అను వారిచేత పెదద్ల యొదద్కు 

దానిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:16 => సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని 

పౌలు తవ్రపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును 

దాటిపోవలెనని నిశచ్యించుకొని యుండెను. 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

Page  of 3182 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

1 కొరిందీయులకు 16:1 => పరిశుదుధ్ల కొరకైన చందా విషయమైతే నేను గలతీయ సంఘములకు 

నియమించిన పర్కారము మీరును చేయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

గలతీయులకు 2:10 => మేము బీదలను జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని మాతర్మే వారు కోరిరి; ఆలాగు 

చేయుటకు నేనును ఆసకిత్ కలిగియుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:26 => అంతట పౌలు మరునాడు ఆ మనుషుయ్లను వెంట 

బెటుట్కొనిపోయి, వారితోకూడ శుదిధ్చేసికొని, దేవాలయములో పర్వేశించి, వారిలో పర్తివానికొరకు 

కానుక అరిప్ంచువరకు శుదిధ్దినములు నెరవేరుచ్దుమని తెలిపెను 

ఎజార్ 1:4 => మరియు యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై సేవ్చాఛ్రప్ణను 

గాక ఆ యా సథ్లములలోనివారు తమయొదద్ నివసించువారికి వెండి బంగారములను వసుత్వులను 

పశువులను ఇచిచ్ సహాయము చేయవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

జెఫనాయ్ 3:10 => చెదరిపోయినవారై నాకు పార్రథ్నచేయు నా జనులు కూషు దేశపు నదుల 

అవతలనుండి నాకు నైవేదయ్ముగా తీసికొని రాబడుదురు. 

జెకరాయ్ 6:10 => చెరపటట్బడిన వారిలో బబులోనునుండి వచిచ్న హెలద్యి టోబీయా యెదాయా 

అనువారు జెఫనాయ్ కుమారుడగు యోషీయా యింట దిగియునాన్రు; వారు చేరిన దినముననే నీవు ఆ 

యింటికి పోయి 
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మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:5 => వారిలో ఒక భాగము సదూద్కయుయ్లును మరియొక భాగము 

పరిసయుయ్లునై యునన్టుట్ పౌలు గర్హించి సహోదరులారా, నేను పరిసయుయ్డను పరిసయుయ్ల 

సంతతివాడను; మనకునన్ నిరీక్షణను గూరిచ్యు, మృతుల పునరుతాథ్నమును గూరిచ్యు నేను 

విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని సభలో బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:11 => యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళి ల్ననాటనుండి 

పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

వచనము 21 

వారి మధయ్ నిలువబడి నేను బిగగ్రగా చెపిప్న యీ యొకక్ మాట విషయమై తపప్ నాయందు మరి ఏ 

నేరమైనను వీరు కనుగొనియుంటే వీరైన చెపప్వచుచ్ననెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:26 => అంతట పౌలు మరునాడు ఆ మనుషుయ్లను వెంట 

బెటుట్కొనిపోయి, వారితోకూడ శుదిధ్చేసికొని, దేవాలయములో పర్వేశించి, వారిలో పర్తివానికొరకు 

కానుక అరిప్ంచువరకు శుదిధ్దినములు నెరవేరుచ్దుమని తెలిపెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:29 => ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన తోర్ఫిమును అతనితో కూడ 

పటట్ణములో అంతకుముందు వారు చూచి యునన్ందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని 

వచెచ్నని ఊహించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:21 => ఈ హేతువుచేత యూదులు దేవాలయములో ననున్ పటుట్కొని 

చంపుటకు పర్యతన్ము చేసిరి; 

యోహాను 11:55 => మరియు యూదుల పసాక్పండుగ సమీపమై యుండెను గనుక అనేకులు 

తముమ్నుతాము శుదిధ్చేసికొనుటకై పసాక్ రాకమునుపే పలెల్టూళల్లోనుండి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

యోహాను 18:21 => నీవు ననున్ అడుగనేల? నేను వారికేమి బోధించినది వినన్వారిని అడుగుము; 

ఇదిగో నేను చెపిప్నది వీరెరుగుదురని అతనితో అనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:24 => నీవు వారిని వెంటబెటుట్కొనిపోయి వారితో కూడ శుదిధ్చేసికొని, 

వారు తలకౌష్రము చేయించుకొనుటకు వారికయెయ్డి తగులుబడి పెటుట్కొనుము; అపుప్డు నినున్గూరిచ్ 

తాము వినిన వరత్మానము నిజము కాదనియు, నీవును ధరమ్శాసత్రమును గైకొని యథావిధిగా 

నడుచుకొనుచునాన్వనియు తెలిసికొందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

వచనము 22 

ఫేలికుస్ ఈ మారగ్మునుగూరిచ్ బాగుగా ఎరిగినవాడై సహసార్ధిపతియైన లూసియ వచిచ్నపుప్డు మీ 

సంగతి నేను విచారించి తెలిసికొందునని చెపిప్ విమరశ్ నిలుపు చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:16 => అందుకు నేను నేరము మోపబడివవాడు నేరము మోపినవారికి 

ముఖాముఖిగా వచిచ్, తనమీద మోపబడిన నేరమునుగూరిచ్ సమాధానము చెపుప్కొనుటకు 

అవకాశమియయ్కమునుపు ఏ మనుషుయ్నినైనను అపప్గించుట రోమీయుల ఆచారము కాదని 

ఉతత్రమిచిచ్తిని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:8 => మేము ఇతనిమీద మోపుచునన్ నేరములనిన్యు తమకే 

తెలియవచుచ్నని చెపెప్ను. 

వచనము 23 

మరియు అతని విడిగా కావలిలో ఉంచి, అతనికి పరిచారము చేయుటకు అతని సవ్జనులలో ఎవరిని 

ఆటంకపరచకూడదని శతాధిపతికి ఆజాఞ్పించెను. 

1 సమూయేలు 12:5 => అతడు అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన 

అభిషేకము చేయించినవాడును ఈ దినమున మీ మీద సాకుష్లైయునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు సాకుష్లే 

అని వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

దానియేలు 6:5 => అందుకా మనుషుయ్లు అతని దేవుని పదధ్తి విషయమందేగాని మరి ఏ 

విషయమందును అతనిలో లోపము కనుగొనలేమనుకొనిరి. 

వచనము 24 

కొనిన్ దినములైన తరువాత ఫేలికుస్ యూదురాలైన దుర్సిలల్ అను తన భారయ్తోకూడ వచిచ్ పౌలును 

పిలిపించి, కీర్సుత్యేసునందలి విశావ్సమునుగూరిచ్ అతడు బోధింపగా వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:7 => మన పండెర్ండు గోతర్ములవారు ఎడతెగక దివారాతుర్లు దేవుని 

సేవించుచు ఆ వాగాద్నము పొందుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్రు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే 

యూదులు నామీద నేరము మోపియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

దానియేలు 6:5 => అందుకా మనుషుయ్లు అతని దేవుని పదధ్తి విషయమందేగాని మరి ఏ 

విషయమందును అతనిలో లోపము కనుగొనలేమనుకొనిరి. 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడడ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

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 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 25 
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అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు 

పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు సమయమైన నినున్ 

పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఫేలికుస్ యూదురాలైన దుర్సిలల్ అను 

తన భారయ్తోకూడ వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీర్సుత్యేసునందలి విశావ్సమునుగూరిచ్ అతడు 

బోధింపగా వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:3 => యూదులు నామీద మోపిన నేరములనిన్టినిగూరిచ్ నేడు 

తమరియెదుట సమాధానము చెపుప్కొనబోవుచునన్ందుకు నేను ధనుయ్డనని యనుకొనుచునాన్ను; 

తాలిమ్తో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:7 => తమరు విమరిశ్ంచినయెడల  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:20 => వారింకను కొంతకాలముండుమని అతని వేడుకొనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:26 => ఇతనిగూరిచ్ మన యేలినవారి పేర వార్యుటకు నాకు 

నిశచ్యమైనది ఏమియు కనబడలేదు గనుక విచారణయైన తరువాత వార్యుటకు ఏమైనను నాకు 

దొరకవచుచ్నని మీ అందరియెదుటికిని, అగిర్పప్రాజా, ముఖయ్ముగా మీ యెదుటికిని, ఇతని 

రపిప్ంచియునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:18 => ఆ నాయ్యాధిపతులు బాగుగా విమరిశ్ంచిన తరువాత వాని 

సాక్షయ్ము అబదధ్సాక్షయ్మై తన సహోదరునిమీద వాడు అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్న సంగతి 

వెలల్డియైనయెడల, వాడు తన సహోదరునికి చేయ తలంచినటే ల్ వానికి చేయవలెను. 

యోబు 36:4 => నా మాటలు ఏమాతర్మును అబదధ్ములు కావు పూరణ్జాఞ్ని యొకడు నీ యెదుట 

నునాన్డు.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2 3 : 3 5 = > హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని 

కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:18 => వీరు ననున్ విమరశ్చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన 

హేతువేదియు లేనందున ననున్ విడుదల చేయగోరిరి గాని 

వచనము 26 

తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో 

సంభాషణ చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:3 => మరునాడు సీదోనుకు వచిచ్తివిు. అపుప్డు యూలి పౌలుమీద 

దయగా ఉండి, అతడు తన సేన్హితులయొదద్కు వెళి ల్ పరామరిక పొందుటకు అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:9 => కనయ్కలుగా ఉనన్ నలుగురు కుమారెత్లు అతనికుండిరి, వారు 

పర్వచించువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:10 => మేమనేక దినములకక్డ ఉండగా, అగబు అను ఒక పర్వకత్ 

యూదయనుండి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:12 => ఈ మాట వినినపుప్డు మేమును అకక్డివారును 

యెరూషలేమునకు వెళల్వదద్ని అతని బతిమాలుకొంటిమి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:14 => అతడు ఒపుప్కొననందున మేము పర్భువు చితత్ము జరుగునుగాక 

అని ఊరకుంటిమి. 

యిరిమ్యా 38:13 => యిరీమ్యా ఆలాగు చేయగా వారు యిరీమ్యాను తార్ళల్తో చేదుకొని ఆ 

గోతిలోనుండి వెలుపలికి తీసిరి; అపుప్డు యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను. 

యిరిమ్యా 39:11 => మరియు యిరీమ్యానుగూరిచ్ బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు రాజదేహ 

సంరక్షకులకు అధిపతియగు నెబూజరదానునకు  

మతత్యి 14:9 => రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన పర్మాణము నిమితత్మును, తనతో కూడ 

భోజనమునకు కూరుచ్నన్వారి నిమితత్మును ఇయయ్నాజాఞ్పించి 

లూకా 7:8 => నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నాచేతికిర్ందను సైనికులు ఉనాన్రు; 

నేనొకని పొమమ్ంటె పోవును, ఒకని రమమ్ంటె వచుచ్ను, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను 

చెపిప్నటుట్ ఆయనతో చెపుప్డని వారిని పంపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

వచనము 27 

రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ 

యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

లూకా 19:3 => యేసు ఎవరోయని చూడగోరెను గాని, పొటిట్వాడైనందున జనులు గుంపుకూడి 

యుండుటవలన చూడలేకపోయెను. 

లూకా 23:8 => హేరోదు యేసును చూచి మికిక్లి సంతోషించెను. ఆయననుగూరిచ్ చాల సంగతులు 

వినన్ందున ఆయన ఏదైనను ఒక సూచక కిర్య చేయగా చూడ నిరీకిష్ంచి, బహుకాలమునుండి 

ఆయనను చూడగోరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

Page  of 3192 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 

గలతీయులకు 2:20 => నేను కీర్సుత్తో కూడ సిలువ వేయబడియునాన్ను; ఇకను జీవించువాడను 

నేను కాను, కీర్సేత్ నాయందు జీవించుచునాన్డు. నేనిపుప్డు శరీరమందు జీవించుచునన్ జీవితము ననున్ 

పేర్మించి, నా కొరకు తనున్తాను అపప్గించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశావ్సమువలన 

జీవించుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 3:2 => ఇది మాతర్మే మీవలన తెలిసికొన గోరుచునాన్ను; ధరమ్శాసత్ర సంబంధ 

కిర్యలవలన ఆతమ్ను పొందితిరా లేక విశావ్సముతో వినుటవలన పొందితిరా? 

1 యోహాను 5:1 => యేసే కీర్సత్యి యునాన్డని నముమ్ పర్తివాడును దేవుని మూలముగా 

పుటిట్యునాన్డు. పుటిట్ంచినవానిని పేర్మించు పర్తివాడును ఆయన మూలముగా పుటిట్నవానిని 

పేర్మించును. 

యూదా 1:3 => పిర్యులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూరిచ్ మీకు వార్యవలెనని విశేషాసకిత్ 

గలవాడనై పర్యతన్పడుచుండగా, పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గింపబడిన బోధ నిమితత్ము మీరు 

పోరాడవలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచు మీకు వార్యవలసివచెచ్ను. 

పర్కటన 14:12 => దేవుని ఆజఞ్లను యేసునుగూరిచ్న విశావ్సమును గైకొనుచునన్ పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ 

ఇందులో కనబడును. 

2 రాజులు 8:4 => రాజు దైవజనుని పనివాడగు గేహజీతో మాటలాడి ఎలీషా చేసిన గొపప్ 

కారయ్ములనిన్టిని నాకు తెలియజెపుప్మని ఆజఞ్నిచిచ్ యుండెను. 

సామెతలు 28:6 => వంచకుడై ధనము సంపాదించిన వానికంటె యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచు 

దరిదుర్డు వాసి. 
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దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:19 => అంతట వారు అతని వెంటబెటుట్కొని అరేయొపగు అను 

సభయొదద్కు తీసికొనిపోయి నీవు చేయుచునన్ యీ నూతన బోధ యెటిట్దో మేము తెలిసికొనవచుచ్నా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2 3 : 3 5 = > హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని 

కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:22 => ఫేలికుస్ ఈ మారగ్మునుగూరిచ్ బాగుగా ఎరిగినవాడై 

సహసార్ధిపతియైన లూసియ వచిచ్నపుప్డు మీ సంగతి నేను విచారించి తెలిసికొందునని చెపిప్ విమరశ్ 

నిలుపు చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

రోమీయులకు 1:18 => దురీన్తిచేత సతయ్మును అడడ్గించు మనుషుయ్లయొకక్ సమసత్ 

భకిత్హీనతమీదను, దరీన్తిమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 
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పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

యాకోబు 2:1 => నా సహోదరులారా, మహిమాసవ్రూపియగు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

విశావ్స విషయములో మోమాటము గలవారై యుండకుడి. 
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వచనము 1 

ఫేసుత్ ఆ దేశాధికారమునకు వచిచ్న మూడు దినములకు కైసరయనుండి యెరూషలేమునకు వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

1 సమూయేలు 12:7 => కాబటిట్ యెహోవా మీకును మీ పితరులకును చేసిన నీతికారయ్ములనుబటిట్ 

యెహోవా సనిన్ధిని నేను మీతో వాదించునటుల్ మీరు ఇకక్డ నిలిచియుండుడి 

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

యెషయా 41:21 => వాయ్జెయ్మాడుడని యెహోవా అనుచునాన్డు మీ రుజువు చూపించుడని 

యాకోబు రాజు చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 
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2 సమూయేలు 23:3 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు 

ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను అతడు 

నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు గలిగి యేలును. 

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

కీరత్నలు 11:7 => యెహోవా నీతిమంతుడు, ఆయన నీతిని పేర్మించువాడు యథారథ్వంతులు ఆయన 

ముఖదరశ్నము చేసెదరు. 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 58:1 => అధిపతులారా, మీరు నీతిననుసరించి మాటలాడుదురనన్ది నిజమా? నరులారా, 

మీరు నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్దురా? 

కీరత్నలు 58:2 => లేదే, మీరు హృదయపూరవ్కముగా చెడుతనము జరిగించుచునాన్రు దేశమందు 

మీచేతి బలాతాక్రము తూచి చెలిల్ంచుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 82:1 => దేవుని సమాజములో దేవుడు నిలిచియునాన్డు దైవముల మధయ్ను ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్చునాన్డు. 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

కీరత్నలు 82:3 => పేదలకును తలిదండుర్లు లేనివారికిని నాయ్యము తీరుచ్డి శర్మగలవారికిని 

దీనులకును నాయ్యము తీరుచ్డి. 

కీరత్నలు 82:4 => దరిదుర్లను నిరుపేదలను విడిపించుడి భకిత్హీనుల చేతిలోనుండి వారిని 

తపిప్ంచుడి. 

Page  of 3198 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

సామెతలు 16:12 => రాజులు దుషట్కిర్యలు చేయుట హేయమైనది నీతివలన సింహాసనము 

సిథ్రపరచబడును. 

పర్సంగి 3:16 => మరియు లోకమునందు విమరశ్ సాథ్నమున దురామ్రగ్త జరుగుటయు, 

నాయ్యముండవలసిన సాథ్నమున దురామ్రగ్త జరుగుటయు నాకు కనబడెను. 

యెషయా 1:21 => అయోయ్, నమమ్కమైన నగరము వేశయ్ ఆయెనే! అది నాయ్యముతో 

నిండియుండెను నీతి దానిలో నివసించెను ఇపుప్డైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురమునాన్రు.  

యెషయా 16:5 => కృపవలన సింహాసనము సాథ్పింపబడును సతయ్సంపనున్డై దానిమీద కూరుచ్ండి 

తీరుప్తీరుచ్ నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై నాయ్యము విచారించుచు నాయ్యము 

జరిగించుటకై తీవరించును. 

యెషయా 61:8 => ఏలయనగా నాయ్యముచేయుట యెహోవానగు నాకిషట్ము ఒకడు 

అనాయ్యముగా ఒకనిసొతుత్ పటుట్కొనుట నాకసహయ్ము. సతయ్మునుబటిట్ వారి కిర్యాఫలమును 

వారికిచుచ్చు వారితో నితయ్నిబంధన చేయుదును.  

యిరిమ్యా 22:3 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్నిచుచ్చునాన్డు మీరు నీతి నాయ్యముల ననుసరించి 

నడుచుకొనుడి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెటుట్వాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, పరదేశులనైనను 

తండిర్లేనివారినైనను విధవరాండర్నైనను బాధింపకుడి వారికి ఉపదర్వము కలుగజేయకుడి, ఈ 

సథ్లములో నిరపరాధుల రకత్ము చిందింపకుడి. 

యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 
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యెహెజేక్లు 45:9 => మరియు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయుల 

అధిపతులారా, మీరు జరిగించిన బలాతాక్రమును దోచుకొనిన దోపును చాలును; ఆలాగు చేయుట 

మాని నా జనుల సొముమ్ను అపహరింపక నీతి నాయ్యముల ననుసరించి నడుచుకొనుడి; ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

హోషేయ 10:4 => అబదధ్ పర్మాణములు చేయుదురు, సంధులు చేయుదురు, వటిట్మాటలు 

పలుకుదురు, అందువలన భూమి చాళల్లో విషపుకూర మొలచునటుట్గా దేశములో వారి తీరుప్లు 

బయలుదేరుచునన్వి. 

హోషేయ 10:12 => నీతి ఫలించునటుల్ మీరు వితత్నము వేయుడి పేర్మయను కోత మీరు కోయుడి, 

యెహోవాను వెదకుటకు ఇదే సమయము గనుక ఆయన పర్తయ్క్షమై మీమీద నీతివరష్ము 

కురిపించునటుల్ ఇదివరకెనన్డును దునన్ని బీడుభూమి దునున్డి. 

ఆమోసు 5:24 => నీళుల్ పారినటుల్గా నాయ్యము జరుగనియుయ్డి, గొపప్ పర్వాహమువలె నీతిని 

పర్వహింపనియుయ్డి. 

ఆమోసు 6:12 => గుఱఱ్ములు బండలమీద పరుగెతుత్నా? అటిట్చోట ఎవరైన ఎదుద్లతో దునున్దురా? 

అయినను మా శకిత్చేతనే బలము తెచుచ్కొందుమని చెపుప్కొను మీరు, వయ్రథ్మైన దానినిబటిట్ 

సంతోషించు మీరు, 

యోహాను 16:8 => ఆయన వచిచ్, పాపమును గూరిచ్యు నీతిని గూరిచ్యు తీరుప్ను గూరిచ్యు 

లోకమును ఒపుప్కొనజేయును. 

1 యోహాను 3:7 => చినన్పిలల్లారా, యెవనిని మిముమ్ను మోసపరచనీయకుడి. ఆయన 

నీతిమంతుడై యునన్టుట్ నీతిని జరిగించు పర్తివాడును నీతిమంతుడు. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 
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సామెతలు 31:3 => నీ బలమును సతరీలకియయ్కుము రాజులను నశింపజేయు సతరీలతో సహవాసము 

చేయకుము 

సామెతలు 31:4 => దార్కాష్రసము తార్గుట రాజులకు తగదు లెమూయేలూ, అది రాజులకు తగదు 

మదయ్పానాసకిత్ అధికారులకు తగదు. 

సామెతలు 31:5 => తార్గినయెడల వారు కటట్డలను మరతురు దీనులకందరికి అనాయ్యము 

చేయుదురు 

పర్సంగి 10:16 => దేశమా, దాసుడు నీకు రాజై యుండుటయు, ఉదయముననే భోజనమునకు 

కూరుచ్ండువారు నీకు అధిపతులై యుండుటయు నీకు అశుభము. 

పర్సంగి 10:17 => దేశమా, నీ రాజు గొపప్యింటివాడై యుండుటయు నీ అధిపతులు 

మతుత్లగుటకు కాక బలము నొందుటకై అనుకూల సమయమున భోజనమునకు కూరుచ్ండువారై 

యుండుటకు నీకు శుభము. 

యెషయా 28:6 => ఆయన నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండువారికి తీరుప్ తీరచ్ నేరుప్ ఆతమ్గాను 

గుమమ్మునొదద్ యుదధ్మును పారగొటుట్వారికి పరాకర్మము పుటిట్ంచువాడుగాను ఉండును.  

యెషయా 28:7 => అయితే వీరును దార్కాష్రసమువలన సొకిక్ సోలుదురు మదయ్మువలన 

తతత్రపడుదురు యాజకులేమి పర్వకత్లేమి అందరును మదయ్మువలన సొకిక్ సోలుదురు దార్కాష్రసము 

వారిని మింగివేయుచునన్ది మదయ్మువలన తతత్రపడుచునాన్రు దరశ్నము కలుగునపుప్డు సోలుదురు 

తీరుప్తీరుచ్ కాలమున తతత్రపడుదురు. 

దానియేలు 5:1 => రాజగు బెల ష్సస్రు తన యధిపతులలో వెయియ్మందికి గొపప్ విందుచేయించి, ఆ 

వెయియ్మందితో కలిసికొని దార్కాష్రసము తార్గుచుండెను. 

దానియేలు 5:2 => బెల ష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 

నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  
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దానియేలు 5:3 => అందుకు వారు యెరూషలేములోని దేవుని నివాసమగు ఆలయములోనుండి 

తీసికొనన్ సువరో ణ్పకరణములను తెచిచ్యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును అతని రాణులును 

అతని ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 

దానియేలు 5:4 => వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన 

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

దానియేలు 5:30 => ఆ రాతిర్యందే కలీద్యుల రాజగు బెల ష్సస్రు హతుడాయెను. 

హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

మారుక్ 6:19 => హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత 

గాకపోయెను.  

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

మారుక్ 6:22 => అపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ లోపలికి వచిచ్ నాటయ్మాడి హేరోదును అతనితో 

కూడ పంకిత్ని కూరుచ్నన్వారిని సంతోషపరచెను గనుక రాజు నీకిషట్మైనది ఏదైనను ననన్డుగుము, నేను 

నీకిచెచ్దనని ఆ చినన్దానితో చెపెప్ను 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళి ల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 
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తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

2 పేతురు 1:6 => జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, 

సహనమునందు భకిత్ని, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

కీరత్నలు 50:3 => మన దేవుడు వేంచేయుచునాన్డు ఆయన మౌనముగా నుండడు. ఆయన ముందర 

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

కీరత్నలు 50:4 => ఆయన తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్టకై 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

Page  of 3203 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

పర్సంగి 12:14 => గూఢమైన పర్తి యంశమునుగూరిచ్ దేవుడు విమరశ్ చేయునపుప్డు ఆయన 

పర్తికిర్యను అది మంచిదే గాని చెడడ్దే గాని, తీరుప్లోనికి తెచుచ్ను. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

మతత్యి 25:33 => తన కుడివైపున గొఱఱ్లను ఎడమవైపున మేకలను నిలువబెటుట్ను. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 
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మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 25:42 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు 

నాకు దాహమియయ్లేదు; 

మతత్యి 25:43 => పరదేశినై యుంటిని, మీరు ననున్ చేరుచ్కొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు 

నాకు బటట్లియయ్లేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు ననున్ చూడ రాలేదని చెపుప్ను. 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

రోమీయులకు 14:12 => అని వార్యబడియునన్ది గనుక మనలో పర్తివాడును తనున్గురించి 

దేవునికి లెకక్ యొపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 
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హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడడ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

1 పేతురు 4:5 => సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్టకు సిదధ్ముగా ఉనన్వానికి 

వారుతత్రవాదులైయునాన్రు. 
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పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:29 => అతడు దీపము తెమమ్నిచెపిప్ లోపలికి వచిచ్, వణకుచు 

పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 

1 రాజులు 21:27 => అహాబు ఆ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

ఉపవాసముండి, గోనెపటట్మీద పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా 

2 రాజులు 22:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ సథ్లము 

పాడగుననియు, దాని కాపురసుథ్లు దూషణాసప్దులగుదురనియు, నేను చెపిప్న మాటలను నీవు 

Page  of 3207 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

ఆలకించి, మెతత్ని మనసుస్కలిగి యెహోవా సనిన్ధిని దీనతవ్ము ధరించి, నీ బటట్లు చింపుకొని నా 

సనిన్ధిని కనీన్ళుల్ రాలిచ్తివి గనుక నీవు చేయు మనవిని నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

ఎజార్ 10:3 => కాబటిట్ యీ పని ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా జరుగునటుల్ ఏలినవాడవైన నీ 

యోచననుబటిట్యు, దైవాజఞ్కు భయపడువారి యోచననుబటిట్యు, ఈ భారయ్లను వారికి పుటిట్నవారిని 

వెలివేయించెదమని మన దేవునితో నిబంధన చేసికొనెదము. 

ఎజార్ 10:9 => యూదా వంశసుథ్లందరును బెనాయ్మీనీయులందరును ఆ మూడు దినములలోగా 

యెరూషలేమునకు కూడి వచిచ్రి. అది తొమిమ్దవ నెల; ఆ నెల యిరువదియవ దినమున 

జనులందరును దేవుని మందిరపు వీధిలో కూరుచ్ని గొపప్ వరాష్లచేత తడియుచు, ఆ సంగతిని 

తలంచుటవలన వణకుచుండిరి. 

కీరత్నలు 99:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు భూమి కదలును. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

యెషయా 32:11 => సుఖాసకిత్గల కనయ్లారా, వణకుడి నిరివ్చారిణులారా, తొందరపడుడి మీ 

బటట్లు తీసివేసి దిగంబరులై మీ నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొనుడి. 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 23:29 => నా మాట అగిన్వంటిదికాదా? బండను బదద్లుచేయు సుతెత్వంటిది కాదా? 

హబకూక్కు 3:16 => నేను వినగా జనులమీదికి వచుచ్వారు సమీపించువరకు నేను ఊరకొని 

శర్మదినము కొరకు కనిపెటట్వలసియునన్ది నా అంతరంగము కలవరపడుచునన్ది ఆ శబద్మునకు నా 

పెదవులు కదలుచునన్వి నా యెముకలు కుళి ల్పోవుచునన్వి నా కాళుల్ వణకుచునన్వి. 
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రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 14:24 => అయితే అందరు పర్వచించుచుండగా అవిశావ్సియైనను ఉపదేశము 

పొందనివాడైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, అందరి బోధవలన తాను పాపినని గర్హించి, అందరివలన 

విమరిశ్ంపబడును. 

1 కొరిందీయులకు 14:25 => అపుప్డతని హృదయ రహసయ్ములు బయలుపడును. ఇందువలన 

దేవుడు నిజముగా మీలో ఉనాన్డని పర్చురము చేయుచు అతడు సాగిలపడి దేవునికి నమసాక్రము 

చేయును. 

గలతీయులకు 3:22 => యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలముగా కలిగిన వాగాద్నము 

విశవ్సించువారికి అనుగర్హింపబడునటుల్, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను. 

హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

హెబీర్యులకు 12:21 => మరియు ఆ దరశ్నమెంతో భయంకరముగా ఉనన్ందున మోషే నేను 

మికిక్లి భయపడి వణకుచునాన్ననెను. 

యాకోబు 2:19 => దేవుడొకక్డే అని నీవు నముమ్చునాన్వు. ఆలాగు నముమ్ట మంచిదే; 

దయయ్ములును నమిమ్ వణకుచునన్వి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

నేనేమి చేయవలెననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:32 => అతనికిని అతని ఇంటనునన్ వారికందరికిని దేవుని వాకయ్ము 

బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:33 => రాతిర్ ఆ గడియలోనే అతడు వారిని తీసికొనివచిచ్, వారి 

గాయములు కడిగెను; వెంటనే అతడును అతని ఇంటివారందరును బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, 

దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:28 => అందుకు అగిర్పప్ ఇంత సులభముగా ననున్ కైరసత్వుని 

చేయజూచుచునాన్వే అని పౌలుతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:26 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు మీకాయాను పటుట్కొని తీసికొనిపోయి పటట్ణపు 

అధికారియైన ఆమోనునకును రాజకుమారుడైన యోవాషునకును అపప్గించి 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 1:26 => కాబటిట్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను మీకు భయము 

వచుచ్నపుప్డు నేను అపహాసయ్ము చేసెదను 
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సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 1:32 => జాఞ్నము లేనివారు దేవుని విసరిజ్ంచి నాశనమగుదురు. బుదిధ్హీనులు కేష్మము 

కలిగినదని మైమరచి నిరూమ్లమగుదురు.  

యిరిమ్యా 37:17 => అతని తన యింటికి పిలిపించి యెహోవా యొదద్నుండి ఏ మాటైనను వచెచ్నా 

అని యడుగగా యిరీమ్యా--నీవు బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింపబడెదవను మాట వచెచ్ననెను. 

యిరిమ్యా 37:18 => మరియు యిరీమ్యా రాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్నెను నేను నీకైనను నీ 

సేవకులకైనను ఈ పర్జలకైనను ఏ పాపము చేసినందున ననున్ చెరసాలలో వేసితివి? 

యిరిమ్యా 37:19 => బబులోను రాజు మీమీదికైనను ఈ దేశముమీదికైనను రాడని మీకు 

పర్కటించిన మీ పర్వకత్లు ఎకక్డనునాన్రు? 

యిరిమ్యా 37:20 => రాజా, నా యేలినవాడా, చితత్గించి వినుము, చితత్గించి నా మనవి నీ సనిన్ధికి 

రానిముమ్, నేను అకక్డ చనిపోకుండునటుల్ లేఖికుడైన యెనాతాను ఇంటికి ననున్ మరల పంపకుము. 

యిరిమ్యా 37:21 => కాబటిట్ రాజైన సిదిక్యా సెలవియయ్గా బంటులు బందీగృహశాలలో 

యిరీమ్యాను వేసి, పటట్ణములో రొటెట్లునన్ంత వరకు రొటెట్లు కాలుచ్వారి వీధిలోనుండి అనుదినము 

ఒక రొటెట్ అతనికిచుచ్చు వచిచ్రి; ఇటుల్ జరుగగా యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను.  
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యిరిమ్యా 38:14 => తరువాత రాజైన సిదిక్యా యెహోవా మందిరములోనునన్ మూడవ 

దావ్రములోనికి పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పిలువనంపించి అతనితో ఇటల్నెను నేను ఒకమాట 

నినన్డుగుచునాన్ను, నీవు ఏ సంగతిని నాకు మరుగుచేయక దాని చెపుప్మనగా 

యిరిమ్యా 38:15 => యిరీమ్యా నేను ఆ సంగతి నీకు తెలియజెపిప్నయెడల నిశచ్యముగా నీవు 

నాకు మరణశిక్ష విధింతువు, నేను నీకు ఆలోచన చెపిప్నను నీవు నా మాట వినవు. 

యిరిమ్యా 38:16 => కావున రాజైన సిదిక్యా జీవాతమ్ను మనకనుగర్హించు యెహోవాతోడు నేను 

నీకు మరణము విధింపను, నీ పార్ణము తీయజూచుచునన్ యీ మనుషుయ్లచేతికి నినున్ అపప్గింపను 

అని యిరీమ్యాతో రహసయ్ముగా పర్మాణము చేసెను. 

యిరిమ్యా 38:17 => అపుప్డు యిరీమ్యా సిదిక్యాతో ఇటల్నెను దేవుడు, ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు బబులోనురాజు 

అధిపతులయొదద్కు వెళి ల్నయెడల నీవు బర్దికెదవు, ఈపటట్ణము అగిన్చేత కాలచ్బడదు, నీవును నీ 

యింటివారును బర్దుకుదురు. 

యిరిమ్యా 38:18 => అయితే నీవు బబులోను అధిపతులయొదద్కు వెళల్నియెడల ఈ పటట్ణము 

కలీద్యులచేతికి అపప్గింపబడును, వారు అగిన్చేత దాని కాలిచ్వేసెదరు, మరియు నీవు వారి 

చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనజాలవు.  

యిరిమ్యా 38:19 => అందుకు రాజైన సిదిక్యా యిరీమ్యాతో ఇటల్నెను కలీద్యుల పక్షముగా ఉండు 

యూదులకు భయపడుచునాన్ను; ఒకవేళ కలీద్యులు ననున్ వారిచేతికి అపప్గించినయెడల వారు ననున్ 

అపహసించెదరు. 

యిరిమ్యా 38:20 => అందుకు యిరీమ్యా వారు నినన్పప్గింపరు, నీవు బర్దికి బాగుగానుండునటుల్ 

నేను నీతో చెపుప్చునన్ సంగతినిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను చితత్గించి ఆలకించుము. 

యిరిమ్యా 38:21 => నీవు ఒకవేళ బయలు వెళల్కపోయినయెడల యెహోవా ఈ మాట నాకు 

తెలియజేసెను. 

యిరిమ్యా 38:22 => యూదా రాజు నగరులో శేషించియునన్ సతరీలందరు బబులోను 

అధిపతులయొదద్కు కొనిపోబడెదరు, ఆలాగు జరుగగా ఆ సతరీలు నినున్ చూచి నీ పిర్యసేన్హితులు నినున్ 
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మోసపుచిచ్ నీ పైని విజయము పొందియునాన్రు, నీ పాదములు బురదలో దిగబడియుండగా వారు 

వెనుకతీసిరని యందురు. 

యిరిమ్యా 38:23 => నీ భారయ్లందరును నీ పిలల్లును కలీద్యులయొదద్కు కొనిపోబడుదురు, నీవు 

వారిచేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొనజాలక బబులోను రాజుచేత పటట్బడెదవు గనుక ఈ పటట్ణమును 

అగిన్చేత కాలుచ్టకు నీవే కారణమగుదువు. 

యిరిమ్యా 38:24 => అందుకు సిదిక్యా యిరీమ్యాతో ఇటల్నెను నీవు మరణశిక్ష నొందకుండునటుల్ 

ఈ సంగతులను ఎవనికిని తెలియనియయ్కుము. 

యిరిమ్యా 38:25 => నేను నీతో మాటలాడిన సంగతి అధిపతులు వినినయెడల వారు నీయొదద్కు 

వచిచ్ మేము నినున్ చంపకుండునటుల్ రాజుతో నీవు చెపిప్న సంగతిని రాజు నీతో చెపిప్న సంగతిని 

మరుగుచేయక మాకిపుప్డే తెలియజెపుప్మనగా 

యిరిమ్యా 38:26 => నీవు యోనాతాను ఇంటిలో నేను చనిపోకుండ అకక్డికి ననున్ తిరిగి 

వెళల్నంపవదద్ని రాజు ఎదుట నేను మనవి చేసికొనబోతినని వారితో చెపుప్మని రాజు యిరీమ్యాతో 

అనెను. 

యిరిమ్యా 38:27 => అంతట అధిపతులందరు యిరీమ్యాయొదద్కు వచిచ్ యడుగగా అతడు రాజు 

సెలవిచిచ్న మాటల పర్కారముగా వారికుతత్రమిచిచ్ ఆ సంగతి వారికి తెలియజేయనందున వారు 

అతనితో మాటలాడుట మానిరి. 

యిరిమ్యా 38:28 => యెరూషలేము పటట్బడువరకు యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో ఉండెను. 

మతత్యి 14:5 => అతడు ఇతని చంపగోరెను గాని జనసమూహము ఇతనిని పర్వకత్యని 

యెంచినందున వారికి భయపడెను. 

మతత్యి 14:6 => అయితే హేరోదు జనమ్దినోతస్వము వచిచ్నపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ వారిమధయ్ 

నాటయ్మాడి హేరోదును సంతోషపరచెను 

మతత్యి 14:7 => గనుక ఆమె ఏమి అడిగినను ఇచెచ్దనని అతడు పర్మాణపూరవ్కముగా వాగాద్నము 

చేసెను. 
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మతత్యి 14:8 => అపుప్డామె తనతలిల్చేత పేర్రేపింపబడినదై బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తలను ఇకక్డ 

పళె ల్ములో పెటిట్ నాకిపిప్ంచుమని యడిగెను. 

మతత్యి 14:9 => రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన పర్మాణము నిమితత్మును, తనతో కూడ 

భోజనమునకు కూరుచ్నన్వారి నిమితత్మును ఇయయ్నాజాఞ్పించి 

మతత్యి 14:10 => బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళి ల్రి. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మతత్యి 25:4 => బుదిధ్ గలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిదె ద్లలో నూనె తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

మతత్యి 25:9 => అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు 

అముమ్వారియొదద్కు పోయి కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 
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సామెతలు 6:4 => ఈలాగు చేసి తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ కనురెపప్లకు 

కునుకుపాటైనను రానియయ్కుము. 

సామెతలు 6:5 => వేటకాని చేతినుండి లేడి తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి పకిష్ 

తపిప్ంచుకొనునటుల్ను తపిప్ంచుకొనుము. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

హగగ్యి 1:2 => సమయమింక రాలేదు, యెహోవా మందిరమును కటిట్ంచుటకు సమయమింక 

రాలేదని యీ జనులు చెపుప్చునాన్రే. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

లూకా 17:26 => నోవహు దినములలో జరిగినటుట్ మనుషయ్కుమారుని దినములలోను జరుగును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళి ల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:2 => అనుకూల సమయమందు నీ మొర నాలకించితిని; రక్షణ దినమందు 

నినున్ ఆదుకొంటిని అని ఆయన చెపుప్చునాన్డు గదా! 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 
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హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

హెబీర్యులకు 4:11 => కాబటిట్ అవిధేయతవలన వారు పడిపోయినటుల్గా మనలో ఎవడును 

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 

యాకోబు 4:13 => నేడైనను రేపైనను ఒకానొక పటట్ణమునకు వెళి ల్ అకక్డ ఒక సంవతస్రముండి 

వాయ్పారము చేసి లాభము సంపాదింతము రండని చెపుప్కొనువారలారా, 

యాకోబు 4:14 => రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవమేపాటిది? మీరు కొంతసేపు 

కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే. 

1 సమూయేలు 18:12 => యెహోవా తనను విడిచి దావీదునకు తోడైయుండుట చూచి సౌలు 

దావీదునకు భయపడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:25 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు పటట్ణపు అధిపతియైన 

ఆమోనునొదద్కును రాజు కుమారుడైన యోవాషునొదద్కును మీరు మీకాయాను తీసికొనిపోయి వారితో 

రాజు మీకిచిచ్న సెలవు ఇదియే యనుడి, 

యోబు 21:31 => వారి పర్వరత్ననుబటిట్ వారితో ముఖాముఖిగా మాటలనగలవాడెవడు? వారు 

చేసినదానిని బటిట్ వారికి పర్తికారము చేయువాడెవడు? 

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

కీరత్నలు 98:9 => భూమికి తీరుప్ తీరుచ్టకై నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

నాయ్యమునుబటిట్ జనములకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేసియునాన్డు. 

యిరిమ్యా 36:16 => వారు ఆ మాటలనిన్టిని వినన్పుప్డు భయపడి యొకరినొకరు చూచుకొని 

మేము నిశచ్యముగా ఈ మాటలనిన్టిని రాజునకు తెలియజెపెప్దమని బారూకుతో ననిరి.  

హోషేయ 11:10 => వారు యెహోవా వెంబడి నడిచెదరు; సింహము గరిజ్ంచునటుల్ ఆయన 

ఘోషించును, ఆయన ఘోషింపగా పశిచ్మ దికుక్న నునన్ జనులు వణకుచు వతుత్రు. 
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హోషేయ 13:13 => పర్సూతి వేదనలు కలిగినటుట్గా అతనికి వేదన పుటుట్ను, పిలల్పుటుట్ 

సమయమున బయటికి రాని శిశువైనటుట్గా అతడు బుదిధ్లేనివాడై వృదిధ్కి రాడు. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

మారుక్ 4:16 => అటువలె రాతినేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు; 

మారుక్ 11:18 => శాసు త్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన 

బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని 

సమయము చూచుచుండిరి. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:24 => అతడు ఈలాగు సమాధానము చెపుప్కొనుచుండగా ఫేసుత్ పౌలా, 

నీవు వెఱిఱ్వాడవు, అతివిదయ్ వలన నీకు వెఱిఱ్పటిట్నదని గొపప్ శబద్ముతో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:18 => దురీన్తిచేత సతయ్మును అడడ్గించు మనుషుయ్లయొకక్ సమసత్ 

భకిత్హీనతమీదను, దరీన్తిమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 
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1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 కొరిందీయులకు 16:12 => సహోదరుడైన అపొలోల్ను గూరిచ్న సంగతి ఏమనగా, అతడీ 

సహోదరులతో కూడ మీయొదద్కు వెళల్వలెనని నేనతని చాల బతిమాలుకొంటిని గాని, యిపుప్డు 

వచుచ్టకు అతనికి ఎంతమాతర్మును మనసుస్లేదు, వీలైనపుప్డతడు వచుచ్ను. 

తీతుకు 2:2 => ఏలాగనగా వృదుధ్లు మితానుభవము గలవారును, మానుయ్లును, సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారును, విశావ్స పేర్మ సహనములయందు లోపము లేనివారునై యుండవలెననియు, 

వచనము 2 

అపుప్డు పర్ధానయాజకులును యూదులలో ముఖుయ్లును పౌలుమీద తాము తెచిచ్న ఫిరాయ్దు సంగతి 

అతనికి తెలియజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:2 => పౌలు రపిప్ంపబడినపుప్డు తెరుత్లుల్ అతనిమీద నేరముమోప 

నారంభించి యిటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:3 => మహా ఘనతవహించిన ఫేలికాస్, మేము తమవలన ఎంతో నెమమ్ది 

అనుభవించుచునాన్మనియు, ఈ దేశజనమునకు సంభవించిన అనేకమైన కీడులు తమ పరామరశ్చేత 

దిదుద్బాటవుచునన్వనియు ఒపుప్కొని, మేము సకల విధములను సకల సథ్లములలోను పూరణ్ కృతజఞ్తతో 

అంగీకరించుచునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 23:8 => లంచము తీసికొనకూడదు; లంచము దృషిట్గలవానికి గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేసి, నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము చేయించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19 => నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము 

చేయకూడదు; లంచము పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము 

కలుగజేయును నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును. 
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1 సమూయేలు 8:3 => వీరు బెయేరె ష్బాలో నాయ్యాధిపతులుగా ఉండిరి. అతని కుమారులు అతని 

పర్వరత్నను అనుసరింపక, ధనాపేక్షకులై లంచములు పుచుచ్కొని నాయ్యమును తిర్పిప్వేయగా 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

కీరత్నలు 26:9 => పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము నరహంతకులతో నా జీవమును 

చేరచ్కుము. 

కీరత్నలు 26:10 => వారి చేతిలో దుషాక్రయ్ములు కలవు వారి కుడిచెయియ్ లంచములతో 

నిండియునన్ది. 

సామెతలు 17:8 => లంచము దృషిట్కి మాణికయ్మువలె నుండును అటిట్వాడు ఏమి చేసినను దానిలో 

యుకిత్గా పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 17:23 => నాయ్యవిధులను చెరుపుటకై దుషుట్డు ఒడిలోనుండి లంచము పుచుచ్కొనును. 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 

సామెతలు 29:4 => నాయ్యము జరిగించుటవలన రాజు దేశమునకు కేష్మము కలుగజేయును 

లంచములు పుచుచ్కొనువాడు దేశమును పాడుచేయును. 
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యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

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 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యెహెజేక్లు 22:27 => దానిలో అధిపతులు లాభము సంపాదించుటకై నరహతయ్ చేయుటలోను 

మనుషుయ్లను నశింపజేయుటలోను వేటను చీలుచ్ తోడేళల్వలె ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

హోషేయ 4:18 => వారికి దార్కాష్రసము చేదాయెను, ఒళుల్ తెలియనివారు; మానక వయ్భిచారము 

చేయువారు; వారి అధికారులు సిగుగ్మాలినవారై అవమానకరమైన దానిని పేర్మింతురు. 

హోషేయ 12:7 => ఎఫార్యిమువారు కనానీయుల వరత్కులవంటివారై అనాయ్యపు తార్సును 

వాడుకచేసెదరు, బాధ పెటట్వలెననన్ కోరిక వారికి కలదు. 

హోషేయ 12:8 => నేను ఐశవ్రయ్వంతుడనైతిని, నాకు బహు ఆసిత్ దొరికెను, నా కషాట్రిజ్తములో 

దేనినిబటిట్యు శిక్షకు తగిన పాపము నాలోనునన్టుట్ ఎవరును కనుపరచలేరని ఎఫార్యిము 

అనుకొనుచునాన్డు. 
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ఆమోసు 2:6 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దర్వయ్మునకై దాని జనులు 

నీతిమంతులను అమిమ్వేయుదురు; పాదరక్షలకొరకై బీదవారిని అమిమ్వేయుదురు. 

ఆమోసు 2:7 => దరిదుర్ల నోటిలో మనున్ వేయుటకు బహు ఆశపడుదురు; దీనుల తోర్వకు అడడ్ము 

వచెచ్దరు; తండిర్యు కుమారుడును ఒకదానినే కూడి నా పరిశుదధ్నామమును అవమానపరచుదురు; 

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. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 
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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. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఫేలికుస్ యూదురాలైన దుర్సిలల్ అను 

తన భారయ్తోకూడ వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీర్సుత్యేసునందలి విశావ్సమునుగూరిచ్ అతడు 

బోధింపగా వినెను. 

యిరిమ్యా 36:16 => వారు ఆ మాటలనిన్టిని వినన్పుప్డు భయపడి యొకరినొకరు చూచుకొని 

మేము నిశచ్యముగా ఈ మాటలనిన్టిని రాజునకు తెలియజెపెప్దమని బారూకుతో ననిరి.  

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మారుక్ 4:16 => అటువలె రాతినేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు; 

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:23 => మరియు అతని విడిగా కావలిలో ఉంచి, అతనికి పరిచారము 

చేయుటకు అతని సవ్జనులలో ఎవరిని ఆటంకపరచకూడదని శతాధిపతికి ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

వచనము 3 

మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు 

పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:30 => పౌలు రెండు సంవతస్రములు పూరిత్గా తన అదె ద్ యింట 

కాపురముండి, తనయొదద్కు వచుచ్వారినందరిని సనామ్నించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:1 => ఫేసుత్ ఆ దేశాధికారమునకు వచిచ్న మూడు దినములకు 

కైసరయనుండి యెరూషలేమునకు వెళె ల్ను. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:32 => అందుకు అగిర్పప్ ఈ మనుషుయ్డు కైసరు ఎదుట చెపుప్కొందునని 

అననియెడల ఇతనిని విడుదల చేయవచుచ్నని ఫేసుత్తో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:3 => ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ 

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:9 => అయితే ఫేసుత్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ అకక్డ నా యెదుట ఈ సంగతులనుగూరిచ్ విమరిశ్ంపబడుట నీకిషట్మా అని 

పౌలును అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:14 => వారకక్డ అనేకదినములుండగా, ఫేసుత్ పౌలు సంగతి రాజుకు 

తెలియజెపెప్ను; ఏమనగా ఫేలికుస్ విడిచిపెటిట్పోయిన యొక ఖైదీయునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

మారుక్ 15:15 => పిలాతు జనసమూహమును సంతోషపెటుట్టకు మనసుస్ గలవాడై వారికి 

బరబబ్ను విడుదలచేసి యేసును కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

లూకా 23:24 => కాగా వారడిగినటే ట్ జరుగవలెనని పిలాతు తీరుప్తీరిచ్ 

లూకా 23:25 => అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును చెరసాలలో వేయబడి యుండినవానిని 

వారడిగినటుట్ వారికి విడుదలచేసి, యేసును వారికిషట్ము వచిచ్నటుట్ చేయుటకు అపప్గించెను. 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

యిరిమ్యా 37:21 => కాబటిట్ రాజైన సిదిక్యా సెలవియయ్గా బంటులు బందీగృహశాలలో 

యిరీమ్యాను వేసి, పటట్ణములో రొటెట్లునన్ంత వరకు రొటెట్లు కాలుచ్వారి వీధిలోనుండి అనుదినము 

ఒక రొటెట్ అతనికిచుచ్చు వచిచ్రి; ఇటుల్ జరుగగా యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను.  
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దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

మతత్యి 27:15 => జనులు కోరుకొనిన యొక ఖయిదీని పండుగలో విడుదలచేయుట అధిపతికి 

వాడుక. 

మారుక్ 15:6 => ఆ పండుగలో వారు కోరుకొనిన యొక ఖయిదీని పిలాతు విడిపించువాడు. 

లూకా 3:1 => తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవతస్రమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు 

అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతురాథ్ధిపతిగాను, ఇతూరయ తర్కోనీతి దేశములకు అతని 

తముమ్డైన ఫిలిపుప్ చతురాథ్ధిపతిగాను, అబిలేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:2 => పౌలు రపిప్ంపబడినపుప్డు తెరుత్లుల్ అతనిమీద నేరముమోప 

నారంభించి యిటల్నెను 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

Page  of 3225 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

వచనము 4 

అందుకు ఫేసుత్ పౌలు కైసరయలో కావలిలో ఉనాన్డు; నేను శీఘర్ముగా అకక్డికి వెళల్బోవుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:34 => నీమీద నేరము మోపువారు కూడ వచిచ్నపుప్డు నీ సంగతి 

పూరణ్ముగా విచారింతునని చెపిప్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:5 => గనుక మీలో సమరుథ్లైనవారు నాతో కూడ వచిచ్ ఆ 

మనుషుయ్నియందు తపిప్దమేదైన ఉంటే అతనిమీద మోపవచుచ్నని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:15 => ఆ దినములైన తరువాత మాకు కావలసిన సామగిర్ తీసికొని 

యెరూషలేమునకు ఎకిక్పోతివిు. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:15 => నేను యెరూషలేములో ఉనన్పుప్డు పర్ధానయాజకులును 

యూదుల పెదద్లును అతనిమీద తెచిచ్న ఫిరాయ్దు తెలిపి అతనికి శిక్ష విధింపవలెనని వేడుకొనిరి. 

వచనము 5 

గనుక మీలో సమరుథ్లైనవారు నాతో కూడ వచిచ్ ఆ మనుషుయ్నియందు తపిప్దమేదైన ఉంటే అతనిమీద 

మోపవచుచ్నని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:15 => నేను యెరూషలేములో ఉనన్పుప్డు పర్ధానయాజకులును 

యూదుల పెదద్లును అతనిమీద తెచిచ్న ఫిరాయ్దు తెలిపి అతనికి శిక్ష విధింపవలెనని వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:1 => అయిదు దినములైన తరువాత పర్ధానయాజకుడైన అననీయయు, 

కొందరు పెదద్లును, తెరుత్లుల్ అను ఒక నాయ్యవాదియు కైసరయకు వచిచ్, పౌలుమీద తెచిచ్న ఫిరాయ్దు 

అధిపతికి తెలియజేసిరి. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

సామెతలు 4:16 => అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి 

నిదర్రాదు. 

రోమీయులకు 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

రోమీయులకు 3:14 => వారి నోటినిండ శపించుటయు పగయు ఉనన్వి. 

రోమీయులకు 3:15 => రకత్ము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెతుత్చునన్వి. 
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రోమీయులకు 3:16 => నాశనమును కషట్మును వారి మారగ్ములలో ఉనన్వి.  

రోమీయులకు 3:17 => శాంతిమారగ్ము వారెరుగరు. 

రోమీయులకు 3:18 => వారి కనున్లయెదుట దేవుని భయము లేదు. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

యిరిమ్యా 26:11 => యాజకులును పర్వకత్లును అధిపతులతోను సమసత్ పర్జలతోను ఈలాగనిరి 

మీరు చెవులార వినియునన్ పర్కారము, ఈ మనుషుయ్డు ఈ పటట్ణమునకు విరోధముగా 

పర్వచించుచునాన్డు; గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:24 => అపుప్డు ఫేసుత్ అగిర్పప్రాజా, యికక్డ మాతో ఉనన్ సమసత్ 

జనులారా, మీరు ఈ మనుషుయ్ని చూచుచునాన్రు. యెరూషలేములోను ఇకక్డను యూదులందరు వీడు 

ఇక బర్దుక తగడని కేకలు వేయుచు అతనిమీద నాతొ మనవి చేసికొనిరి 

రోమీయులకు 15:31 => నేను దేవుని చితత్మువలన సంతోషముతో మీయొదద్కు వచిచ్, మీతో కలిసి 

విశార్ంతి పొందునటుల్ను,  

వచనము 6 

అతడు వారియొదద్ ఎనిమిది, పది దినములు గడిపి కైసరయకు వెళి ల్ మరునాడు నాయ్యపీఠముమీద 

కూరుచ్ండి పౌలును తీసికొనిరమమ్ని ఆజాఞ్పించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

1 సమూయేలు 23:19 => జీఫీయులు బయలుదేరి గిబియాలోనునన్ సౌలునొదద్కు వచిచ్ 

యెషీమోనుకు దకిష్ణమున నునన్ హకీలా మనయ్ములోని అరణయ్మున కొండ సథ్లములయందు మా 

మధయ్ దావీదు దాగియునాన్డే. 

1 సమూయేలు 23:20 => రాజా, నీ మనోభీషట్మంతటి చొపుప్న దిగిరముమ్; రాజవైన నీచేతికి 

అతనిని అపప్గించుట మా పని అని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 23:21 => సౌలు వారితో ఇటల్నెను మీరు నాయందు కనికరపడినందుకై మీకు 

యెహోవా ఆశీరావ్దము కలుగును గాక. 

యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళి ల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

మారుక్ 6:25 => వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో 

పెటిట్ యిపుప్డే నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

లూకా 23:8 => హేరోదు యేసును చూచి మికిక్లి సంతోషించెను. ఆయననుగూరిచ్ చాల సంగతులు 

వినన్ందున ఆయన ఏదైనను ఒక సూచక కిర్య చేయగా చూడ నిరీకిష్ంచి, బహుకాలమునుండి 

ఆయనను చూడగోరెను. 

లూకా 23:9 => ఆయనను చూచినపుప్డు చాల పర్శన్లు వేసినను ఆయన అతనికి ఉతత్రమేమియు 

ఇయయ్లేదు. 
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లూకా 23:10 => పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును నిలువబడి ఆయనమీద తీక్షణముగా నేరము 

మోపిరి. 

లూకా 23:11 => హేరోదు తన సైనికులతో కలిసి, ఆయనను తృణీకరించి అపహసించి, ఆయనకు 

పర్శసత్మైన వసత్రము తొడిగించి పిలాతు నొదద్కు మరల పంపెను. 

లూకా 23:12 => అంతకు ముందు హేరోదును పిలాతును ఒకనికొకడు శతుర్వులై యుండి ఆ 

దినముననే యొకనికొకడు మితుర్లైరి. 

లూకా 23:13 => అంతట పిలాతు పర్ధానయాజకులను అధికారులను పర్జలను పిలిపించి 

లూకా 23:14 => పర్జలు తిరుగబడునటుల్ చేయుచునాన్డని మీరీ మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తెచిచ్తిరే. 

ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమరిశ్ంపగా మీరితని మీద మోపిన నేరములలో ఒకక్టైనను నాకు 

కనబడలేదు 

లూకా 23:15 => హేరోదునకు కూడ కనబడలేదు. హేరోదు అతని మాయొదద్కు తిరిగి పంపెను 

గదా; ఇదిగో మరణమునకు తగినదేదియు ఇతడు చేయలేదు. 

లూకా 23:16 => కాబటిట్ నేనితనిని  

లూకా 23:17 => శికిష్ంచి విడుదలచేయుదునని వారితో చెపప్గా 

లూకా 23:18 => వారందరు వీనిని చంపివేసి మాకు బరబబ్ను విడుదలచేయుమని ఏకగీర్వముగా 

కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:19 => వీడు పటట్ణములో జరిగించిన యొక అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును 

చెరసాలలో వేయబడినవాడు. 

లూకా 23:20 => పిలాతు యేసును విడుదల చేయగోరి వారితో తిరిగి మాటలాడినను. 

లూకా 23:21 => వారు వీనిని సిలువ వేయుము సిలువ వేయుము అని కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:22 => మూడవమారు అతడు ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెను? ఇతనియందు 

మరణమునకు తగిన నేరమేమియు నాకు అగపడలేదు గనుక ఇతని శికిష్ంచి విడుదలచేతునని వారితో 

చెపెప్ను. 
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లూకా 23:23 => అయితే వారొకే పటుట్గా పెదద్ కేకలువేసి, వీనిని సిలువ వేయుమని అడుగగా వారి 

కేకలే గెలిచెను. 

లూకా 23:24 => కాగా వారడిగినటే ట్ జరుగవలెనని పిలాతు తీరుప్తీరిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

కీరత్నలు 37:32 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులకొరకు పొంచియుండి వారిని చంపజూతురు. 

కీరత్నలు 37:33 => వారిచేతికి యెహోవా నీతిమంతులను అపప్గింపడు వారు విమరశ్కు 

వచిచ్నపుప్డు ఆయన వారిని దోషులుగా ఎంచడు. 

కీరత్నలు 64:2 => కీడుచేయువారి కుటర్నుండి దుషట్కిర్యలు చేయువారి అలల్రినుండి ననున్ దాచుము 

కీరత్నలు 64:3 => ఒకడు కతిత్కి పదును పెటుట్నటుల్ వారు తమ నాలుకలకు పదును పెటుట్దురు. 
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కీరత్నలు 64:4 => యథారథ్వంతులను కొటట్వలెనని చాటైన సథ్లములలో చేదుమాటలను 

బాణములుగా సంధించుదురు. వారు భయమేమియు లేక అకసామ్తుత్గా వారిని కొటెట్దరు 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 64:6 => వారు దుషట్కిర్యలను తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ంతురు వెదకి వెదకి ఉపాయము 

సిదధ్పరచుకొందురు పర్తివాని హృదయాంతరంగము అగాధము.  

కీరత్నలు 140:1 => యెహోవా, దుషుట్లచేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము బలాతాక్రము 

చేయువారిచేతిలో పడకుండ ననున్ కాపాడుము.  

కీరత్నలు 140:2 => వారు తమ హృదయములలో అపాయకరమైన యోచనలు చేయుదురు వారు 

నితయ్ము యుదధ్ము రేప జూచుచుందురు. 

కీరత్నలు 140:3 => పాము నాలుకవలె వారు తమ నాలుకలు వాడి చేయుదురు వారి పెదవులకిర్ంద 

సరప్విషమునన్ది. (సెలా.) 

కీరత్నలు 140:4 => యెహోవా, భకిత్హీనులచేతిలో పడకుండ ననున్ కాపాడుము. బలాతాక్రము 

చేయువారి చేతిలోనుండి ననున్ రకిష్ంపుము. నేను అడుగుజారి పడునటుల్ చేయుటకు వారు 

ఉదేద్శించుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 140:5 => గరివ్షుఠ్లు నాకొరకు ఉరిని తార్ళల్ను చాటుగా ఒడిడ్యునాన్రు వారు తోర్వపర్కక్ను 

వల పరచియునాన్రు. ననున్ పటుట్కొనుటకై ఉచుచ్ల నొగిగ్యునాన్రు. (సెలా.)  

యిరిమ్యా 18:18 => అపుప్డు జనులు యిరీమ్యా విషయమై యుకిత్గల యోచన చేతము రండి, 

యాజకుడు ధరమ్శాసత్రము వినిపించక మానడు, జాఞ్ని యోచనలేకుండ నుండడు, పర్వకత్ వాకయ్ము 

చెపప్క మానడు, వాని మాటలలో దేనిని వినకుండ మాటలతో వాని కొటుట్దము రండి అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి.  

యోహాను 16:3 => వారు తండిర్ని ననున్ను తెలిసికొనలేదు గనుక ఈలాగు చేయుదురు. 

రోమీయులకు 3:8 => మేలు కలుగుటకు కీడు చేయుదమని మేము చెపుప్చునాన్మని, కొందరు 

మముమ్ను దూషించి చెపుప్ పర్కారము మేమెందుకు చెపప్రాదు? అటిట్వారికి కలుగు శికాష్విధి నాయ్యమే. 
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ఎజార్ 8:31 => మేము మొదటి నెల పండెర్ండవ దినమందు యెరూషలేమునకు వచుచ్టకై అహవా 

నదినుండి బయలుదేరగా, మా దేవుని హసత్ము మాకు తోడుగానుండి, శతుర్వులచేతిలోనుండియు 

మారగ్మందు పొంచియునన్వారిచేతిలోనుండియు మముమ్ను తపిప్ంచినందున 

కీరత్నలు 35:20 => వారు సమాధానపు మాటలు ఆడరు దేశమందు నెమమ్దిగా నునన్వారికి 

విరోధముగా వారు కపట యోచనలు చేయుదురు. 

కీరత్నలు 119:95 => ననున్ సంహరింపవలెనని భకిత్హీనులు నా కొరకు పొంచియునాన్రు అయితే 

నేను నీ శాసనములను తలపోయుచునాన్ను. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 12:6 => భకిత్హీనుల మాటలు నరహతయ్ చేయ పొంచువారివంటివి యథారథ్వంతుల 

నోరు వారిని విడిపించును. 

సామెతలు 24:15 => భకిత్హీనుడా, నీతిమంతుని నివాసమునొదద్ పొంచియుండకుము వాని 

విశర్మసథ్లమును పాడుచేయకుము. 

యిరిమ్యా 26:24 => ఈలాగు జరుగగా షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము యిరీమ్యాకు 

తోడైయునన్ందున అతని చంపుటకు వారు జనులచేతికి అతనిని అపప్గింపలేదు. 

హోషేయ 6:8 => గిలాదు పాపాతుమ్ల పటట్ణమాయెను, అందులో నరహంతకుల అడుగుజాడలు 

కనబడుచునన్వి. 

మతత్యి 14:9 => రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన పర్మాణము నిమితత్మును, తనతో కూడ 

భోజనమునకు కూరుచ్నన్వారి నిమితత్మును ఇయయ్నాజాఞ్పించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:3 => అతడు అకక్డ మూడునెలలు గడిపి ఓడయెకిక్ సిరియకు 

వెళల్వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుటర్ చేయుచునన్ందున మాసిదోనియ మీదుగా 

తిరిగిరావలెనని నిశచ్యించుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:9 => అయితే ఫేసుత్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ అకక్డ నా యెదుట ఈ సంగతులనుగూరిచ్ విమరిశ్ంపబడుట నీకిషట్మా అని 

పౌలును అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:24 => అపుప్డు ఫేసుత్ అగిర్పప్రాజా, యికక్డ మాతో ఉనన్ సమసత్ 

జనులారా, మీరు ఈ మనుషుయ్ని చూచుచునాన్రు. యెరూషలేములోను ఇకక్డను యూదులందరు వీడు 

ఇక బర్దుక తగడని కేకలు వేయుచు అతనిమీద నాతొ మనవి చేసికొనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:21 => ఈ హేతువుచేత యూదులు దేవాలయములో ననున్ పటుట్కొని 

చంపుటకు పర్యతన్ము చేసిరి; 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 
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2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

వచనము 7 

పౌలు వచిచ్నపుప్డు యెరూషలేమునుండి వచిచ్న యూదులు అతని చుటుట్ నిలిచి, భారమైన 

నేరములనేకముల మోపిరి గాని వాటిని బుజువు చేయలేకపోయిరి. 

యిరిమ్యా 26:24 => ఈలాగు జరుగగా షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము యిరీమ్యాకు 

తోడైయునన్ందున అతని చంపుటకు వారు జనులచేతికి అతనిని అపప్గింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40 => అయితే ఫిలిపుప్ అజోతులో కనబడెను. అకక్డనుండి కైసరయకు 

వచుచ్వరకు అతడు పటట్ణములనిన్టిలో సంచరించుచు సువారత్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:16 => అందుకు నేను నేరము మోపబడివవాడు నేరము మోపినవారికి 

ముఖాముఖిగా వచిచ్, తనమీద మోపబడిన నేరమునుగూరిచ్ సమాధానము చెపుప్కొనుటకు 

అవకాశమియయ్కమునుపు ఏ మనుషుయ్నినైనను అపప్గించుట రోమీయుల ఆచారము కాదని 

ఉతత్రమిచిచ్తిని 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

వచనము 8 

అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ 

గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని సమాధానము చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:16 => అందుకు నేను నేరము మోపబడివవాడు నేరము మోపినవారికి 

ముఖాముఖిగా వచిచ్, తనమీద మోపబడిన నేరమునుగూరిచ్ సమాధానము చెపుప్కొనుటకు 
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అవకాశమియయ్కమునుపు ఏ మనుషుయ్నినైనను అపప్గించుట రోమీయుల ఆచారము కాదని 

ఉతత్రమిచిచ్తిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:8 => మేము ఇతనిమీద మోపుచునన్ నేరములనిన్యు తమకే 

తెలియవచుచ్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:18 => నేరము మోపినవారు నిలిచినపుప్డు, నేననుకొనిన నేరములలో 

ఒకటియైనను అతని మీద మోపినవారు కారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:25 => ఇతడు మరణమునకు తగినది ఏమియు చేయలేదని నేను 

గర్హించి, యితడు చకర్వరిత్యెదుట చెపుప్కొందునని అనినందున ఇతని పంప నిశచ్యించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 

1 సమూయేలు 24:11 => నా తండీర్ చూడుము, ఇదిగో, చూడుము. నినున్ చంపక నీ వసత్రపుచెంగు 

మాతర్మే కోసితిని గనుక నావలన నీకు కీడు ఎంతమాతర్మును రాదనియు, నాలో తపిప్దము 

ఎంతమాతర్మును లేదనియు, నీవు తెలిసికొనవచుచ్ను. నీ విషయమై నేను ఏపాపమును చేయనివాడనై 

యుండగా నీవు నా పార్ణము తీయవలెనని ననున్ తరుముచునాన్వు. 

1 సమూయేలు 24:12 => నీకును నాకును మధయ్ యెహోవా నాయ్యము తీరుచ్ను. యెహోవా నా 

విషయమై పగతీరుచ్ను గాని నేను నినున్ చంపను. 

కీరత్నలు 7:3 => యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ కారయ్ము చేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 
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కీరత్నలు 7:5 => శతుర్వు ననున్ తరిమి పటుట్కొననిముమ్ నా పార్ణమును నేలకు అణగదొర్కక్నిముమ్ నా 

అతిశయాసప్దమును మంటిపాలు చేయనిముమ్. నిరిన్మితత్ముగా ననున్ బాధించినవారిని నేను 

సంరకిష్ంచితిని గదా.(సెలా.) 

యోహాను 18:29 => కావున పిలాతు బయట ఉనన్ వారియొదద్కు వచిచ్ఈ మనుషుయ్నిమీద మీరు ఏ 

నేరము మోపుచునాన్రనెను. 

యోహాను 18:30 => అందుకు వారు వీడు దురామ్రుగ్డు కానియెడల వీనిని నీకు 

అపప్గించియుండమని అతనితో చెపిప్రి. 

వచనము 9 

అయితే ఫేసుత్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని యెరూషలేమునకు వచిచ్ అకక్డ నా 

యెదుట ఈ సంగతులనుగూరిచ్ విమరిశ్ంపబడుట నీకిషట్మా అని పౌలును అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:17 => కాబటిట్ వారికక్డికి కూడి వచిచ్నపుప్డు నేను ఆలసయ్మేమియు 

చేయక, మరునాడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండి ఆ మనుషుయ్ని తీసికొనిరమమ్ని ఆజాఞ్పించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:13 => వీడు ధరమ్ శాసత్రమునకు వయ్తిరికత్ముగా దేవుని ఆరాధించుటకు 

జనులను పేర్రేపించుచునాన్డని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:15 => ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళల్ను, మీ ధరమ్శాసత్రమును 

గూరిచ్న వాదమైతే మీరే దాని చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూరిచ్ విమరశ్ చేయుటకు నాకు 

మనసుస్లేదని యూదులతో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:16 => వారిని నాయ్యపీఠము ఎదుటనుండి తోలివేసెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:17 => అపుప్డందరు సమాజమందిరపు అధికారియైన సోసెత్నేసును 

పటుట్కొని నాయ్యపీఠము ఎదుట కొటట్సాగిరి. అయితే గలిల్యోను వీటిలో ఏ సంగతినిగూరిచ్యు 

లక్షయ్పెటట్లేదు. 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడడ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:15 => ఆ దినములైన తరువాత మాకు కావలసిన సామగిర్ తీసికొని 

యెరూషలేమునకు ఎకిక్పోతివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:30 => కాబటిట్ అతడు వారికాజాఞ్పించిన పర్కారము సైనికులు పౌలును 

రాతిర్వేళ అంతిపతిర్కి తీసికొనిపోయిరి. 

వచనము 10 
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అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన 

సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:24 => అపుప్డు ఫేసుత్ అగిర్పప్రాజా, యికక్డ మాతో ఉనన్ సమసత్ 

జనులారా, మీరు ఈ మనుషుయ్ని చూచుచునాన్రు. యెరూషలేములోను ఇకక్డను యూదులందరు వీడు 

ఇక బర్దుక తగడని కేకలు వేయుచు అతనిమీద నాతొ మనవి చేసికొనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:13 => మరియు వారు ఇపుప్డు నామీద మోపు నేరములను తమరికి 

ఋజువుపరచలేరు. 

ఎజార్ 4:15 => మరియు తమ పూరివ్కులు వార్యించిన రాజయ్పు దసాత్వేజులను చూచినయెడల, ఈ 

పటట్ణపువారు తిరుగుబాటు చేయువారుగాను, రాజులకును దేశములకును హాని చేయువారుగాను, 

కలహకారులుగాను కనబడుదురనియు, అందువలననే యీ పటట్ణము నాశనము పొందెననియు 

రాజయ్పు దసాత్వేజులవలననే తమకు తెలియవచుచ్ను. 

ఎసేత్రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 
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విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

కీరత్నలు 27:12 => అబదధ్సాకుష్లును కూర్రతవ్ము వెళల్గర్కుక్వారును నా మీదికి లేచియునాన్రు. నా 

విరోధుల యిచఛ్కు ననున్ అపప్గింపకుము  

కీరత్నలు 35:11 => కూటసాకుష్లు లేచుచునాన్రు నేనెరుగని సంగతులనుగూరిచ్ ననున్ 

అడుగుచునాన్రు. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడడ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 26:60 => అబదధ్సాకుష్లనేకులు వచిచ్నను సాక్షయ్మేమియు దొరకలేదు. 

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

మతత్యి 26:62 => పర్ధానయాజకుడు లేచి నీవు ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? వీరు నీమీద 

పలుకుచునన్ సాక్షయ్మేమని అడుగగా యేసు ఊరకుండెను. 

మారుక్ 15:3 => పర్ధానయాజకులు ఆయనమీద అనేకమైన నేరములు మోపగా 

మారుక్ 15:4 => పిలాతు ఆయనను చూచి మరల నీవు ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? నీ మీద వీరు 

ఎనెన్నిన్ నేరములు మోపుచునాన్రో చూడుమనెను. 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

లూకా 23:10 => పర్ధానయాజకులును శాసు త్ర్లును నిలువబడి ఆయనమీద తీక్షణముగా నేరము 

మోపిరి. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 
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1 పేతురు 4:15 => మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దురామ్రుగ్డుగా గాని, 

పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

ఎజార్ 4:6 => మరియు అహషేవ్రోషు ఏలనారంభించినపుప్డు వారు యూదా దేశసుథ్లనుగూరిచ్యు 

యెరూషలేము పటట్ణపువారినిగూరిచ్యు ఉతత్రము వార్సి వారిమీద తపుప్ మోపిరి. 

నెహెమాయ్ 6:8 => ఈ పని చేయలేకుండ మేమశకుత్లమగుదుమనుకొని వారందరు మముమ్ను 

బెదరింప జూచిరి గాని 

కీరత్నలు 31:18 => అబదిధ్కుల పెదవులు మూయబడును గాక. వారు గరవ్మును అసహయ్మును 

అగపరచుచు నీతిమంతులమీద కఠోరమైన మాటలు పలుకుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:18 => వీరు ననున్ విమరశ్చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన 

హేతువేదియు లేనందున ననున్ విడుదల చేయగోరిరి గాని 

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 

వచనము 11 

Page  of 3241 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు 

నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు 

ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే చెపుప్కొందుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14 => ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే 

మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:1 => పౌలు మహాసభవారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు 

కేవలము మంచి మనసాస్కిష్ గలవాడనై దేవుని యెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:12 => దేవాలయములో నేమి, సమాజమందిరములలో నేమి, 

పటట్ణములోనేమి, నేను ఎవనితోను తరిక్ంచుటయైనను, జనులను గుమికూరుచ్టయైనను వారు 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:17 => కొనిన్ సంవతస్రములైన తరువాత నేను నా సవ్జనులకు 

దానదర్వయ్మును కానుకలును అపప్గించుటకు వచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:18 => నేను శుదిధ్ చేసికొనినవాడనై యీలాగు అపప్గించుచుండగా 

వారు దేవాలయములో ననున్ చూచిరి. నేను గుంపుకూరిచ్ యుండలేదు, నావలన అలల్రి కాలేదు. 

ఆసియనుండి వచిచ్న కొందరు యూదులు ఉండిరి; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:19 => నామీద వారికేమైన ఉనన్యెడల వారే తమరి సనిన్ధికివచిచ్ 

నామీద నేరము మోపవలసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:20 => లేదా, నేను మహాసభయెదుట నిలిచియునన్పుప్డు, మృతుల 

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేడు వారియెదుట విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:21 => వారి మధయ్ నిలువబడి నేను బిగగ్రగా చెపిప్న యీ యొకక్ మాట 

విషయమై తపప్ నాయందు మరి ఏ నేరమైనను వీరు కనుగొనియుంటే వీరైన చెపప్వచుచ్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:21 => అందుకు వారు యూదయనుండి నినున్గూరిచ్ పతిర్కలు మాకు 

రాలేదు; ఇకక్డికి వచిచ్న సహోదరులలో ఒకక్డైనను నినున్గూరిచ్ చెడుసంగతి ఏదియు మాకు 

తెలియపరచనులేదు, మరియు ఎవరును చెపుప్కొనను లేదు 

ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 37:18 => మరియు యిరీమ్యా రాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్నెను నేను నీకైనను నీ 

సేవకులకైనను ఈ పర్జలకైనను ఏ పాపము చేసినందున ననున్ చెరసాలలో వేసితివి? 

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 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 
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నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

మతత్యి 22:17 => నీకేమి తోచుచునన్ది? కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా? కాదా? మాతో 

చెపుప్మని అడుగుటకు హేరోదీయులతో కూడ తమ శిషుయ్లను ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 

లూకా 20:24 => దీనిమీది రూపమును పైవార్తయు ఎవనివని అడుగగా వారు కైసరువనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:13 => వీడు ధరమ్ శాసత్రమునకు వయ్తిరికత్ముగా దేవుని ఆరాధించుటకు 

జనులను పేర్రేపించుచునాన్డని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:37 => మీరు ఈ మనుషుయ్లను తీసికొనివచిచ్తిరి. వీరు గుడి 

దోచినవారు కారు, మన దేవతను దూషింపను లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:18 => వీరు ననున్ విమరశ్చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన 

హేతువేదియు లేనందున ననున్ విడుదల చేయగోరిరి గాని 

వచనము 12 

అపుప్డు ఫేసుత్ తన సభవారితో ఆలోచన చేసిన తరువాత కైసరు ఎదుట చెపుప్కొందునంటివే 

కైసరునొదద్కే పోవుదువని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:20 => ఆ యేసు బర్దికియునాన్డని పౌలు చెపెప్ను. నేనటిట్ వాదముల 

విషయమై యేలాగున విచారింపవలెనో యేమియు తోచక, యెరూషలేమునకు వెళి ల్ అకక్డ వీటినిగూరిచ్ 

విమరిశ్ంపబడుటకు అతని కిషట్మవునేమో అని అడిగితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:3 => ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ 

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

మారుక్ 15:15 => పిలాతు జనసమూహమును సంతోషపెటుట్టకు మనసుస్ గలవాడై వారికి 

బరబబ్ను విడుదలచేసి యేసును కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:15 => జనులు కోరుకొనిన యొక ఖయిదీని పండుగలో విడుదలచేయుట అధిపతికి 

వాడుక. 

మారుక్ 15:6 => ఆ పండుగలో వారు కోరుకొనిన యొక ఖయిదీని పిలాతు విడిపించువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:22 => తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళి ల్ 

సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:15 => ఆ దినములైన తరువాత మాకు కావలసిన సామగిర్ తీసికొని 

యెరూషలేమునకు ఎకిక్పోతివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

వచనము 13 

కొనిన్ దినములైన తరువాత రాజైన అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు ఫేసుత్ దరశ్నము చేసికొనుటకు కైసరయకు 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:38 => ఆ బంటులు ఈ మాటలు నాయ్యాధిపతులకు తెలపగా, వీరు 

రోమీయులని వారు విని భయపడి వచిచ్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:26 => శతాధిపతి ఆ మాట విని సహసార్ధిపతి యొదద్కు వచిచ్ నీవేమి 

చేయబోవుచునాన్వు? ఈ మనుషుయ్డు రోమీయుడు సుమీ అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:27 => అపుప్డు సహసార్ధిపతి వచిచ్ అతనిని చూచి నీవు 

రోమీయుడవా? అది నాతో చెపుప్మనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:28 => అతడు అవునని చెపెప్ను. సహసార్ధిపతి నేను బహు దర్వయ్మిచిచ్ 

యీ పౌరతవ్ము సంపాదించుకొంటిననెను; అందుకు పౌలు నేనైతే పుటుట్కతోనే రోమీయుడననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:25 => ఇతడు మరణమునకు తగినది ఏమియు చేయలేదని నేను 

గర్హించి, యితడు చకర్వరిత్యెదుట చెపుప్కొందునని అనినందున ఇతని పంప నిశచ్యించియునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:31 => ఈ మనుషుయ్డు మరణమునకైనను బంధకములకైనను 

తగినదేమియు చేయలేదని తమలోతాము మాటలాడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:18 => వీరు ననున్ విమరశ్చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన 

హేతువేదియు లేనందున ననున్ విడుదల చేయగోరిరి గాని 

మతత్యి 27:18 => విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రు? బరబబ్నా లేక కీర్సత్నబడిన 

యేసునా? అని వారిని అడిగెను. ఏలయనగా వారు అసూయచేత ఆయనను అపప్గించిరని అతడు 

ఎరిగియుండెను 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

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 

ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 

నెహెమాయ్ 6:8 => ఈ పని చేయలేకుండ మేమశకుత్లమగుదుమనుకొని వారందరు మముమ్ను 

బెదరింప జూచిరి గాని 
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ఎసేత్రు 1:16 => మెమూకాను రాజు ఎదుటను పర్ధానుల యెదుటను ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

రాణియైన వషిత్ రాజు ఎడల మాతర్ము కాదు , రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ సకల 

సంసాథ్నములలోనుండు అధిపతులందరియెడలను జనులందరియెడలను నేరసుథ్రాలాయెను. 

కీరత్నలు 25:21 => నీకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను యథారథ్తయు నిరోద్షతవ్మును ననున్ 

సంరకిష్ంచును గాక. 

కీరత్నలు 119:121 => (అయిన ) నేను నీతినాయ్యముల ననుసరించుచునాన్ను. ననున్ బాధించువారి 

వశమున ననున్ విడిచిపెటట్కుము. 

యిరిమ్యా 37:20 => రాజా, నా యేలినవాడా, చితత్గించి వినుము, చితత్గించి నా మనవి నీ సనిన్ధికి 

రానిముమ్, నేను అకక్డ చనిపోకుండునటుల్ లేఖికుడైన యెనాతాను ఇంటికి ననున్ మరల పంపకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:6 => అతడు వారియొదద్ ఎనిమిది, పది దినములు గడిపి కైసరయకు 

వెళి ల్ మరునాడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండి పౌలును తీసికొనిరమమ్ని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:21 => అయితే పౌలు, చకర్వరిత్ విమరశ్కు తనున్ నిలిపియుంచవలెనని 

చెపుప్కొనినందున నేనతనిని కైసరునొదద్కు పంపించువరకు నిలిపియుంచవలెనని ఆజాఞ్పించితిననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:19 => యూదులు అడడ్ము చెపిప్నందున నేను కైసరు ఎదుట 

చెపుప్కొందుననవలసి వచెచ్ను. అయినను ఇందువలన నా సవ్జనముమీద నేరమేమియు మోపవలెనని 

నా అభిపార్యము కాదు;  

వచనము 14 

వారకక్డ అనేకదినములుండగా, ఫేసుత్ పౌలు సంగతి రాజుకు తెలియజెపెప్ను; ఏమనగా ఫేలికుస్ 

విడిచిపెటిట్పోయిన యొక ఖైదీయునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 

యెహోషువ 22:22 => దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి 

ఆయనకు తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద 

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 
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1 సమూయేలు 12:4 => నీవు మాకు ఏ అనాయ్యమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు; ఏ మనుషుయ్ని 

యొదద్గాని నీవు దేనినైనను తీసికొనలేదని వారు చెపప్గా 

1 సమూయేలు 12:5 => అతడు అటిట్ది నాయొదద్ ఏదియు మీకు దొరకదని యెహోవాయును ఆయన 

అభిషేకము చేయించినవాడును ఈ దినమున మీ మీద సాకుష్లైయునాన్రు అని చెపిప్నపుప్డు సాకుష్లే 

అని వారు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

యోబు 31:38 => నా భూమి నామీద మొఱఱ్పెటిట్నయెడలను దాని చాళుల్ ఏకమై యేడిచ్నయెడల 

యోబు 31:39 => కర్యధనము ఇయయ్క దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు 

పార్ణహాని కలుగజేసినయెడలను 

యోబు 31:40 => గోధుమలకు పర్తిగా ముళుల్ను యవలకు పర్తిగా కలుపును మొలచును గాక. 

యోబు వాకయ్ములు ఇంతటితో సమాపత్ములాయెను.  

కీరత్నలు 7:3 => యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ కారయ్ము చేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 

కీరత్నలు 7:5 => శతుర్వు ననున్ తరిమి పటుట్కొననిముమ్ నా పార్ణమును నేలకు అణగదొర్కక్నిముమ్ నా 

అతిశయాసప్దమును మంటిపాలు చేయనిముమ్. నిరిన్మితత్ముగా ననున్ బాధించినవారిని నేను 

సంరకిష్ంచితిని గదా.(సెలా.) 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:25 => ఇతడు మరణమునకు తగినది ఏమియు చేయలేదని నేను 

గర్హించి, యితడు చకర్వరిత్యెదుట చెపుప్కొందునని అనినందున ఇతని పంప నిశచ్యించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:32 => అందుకు అగిర్పప్ ఈ మనుషుయ్డు కైసరు ఎదుట చెపుప్కొందునని 

అననియెడల ఇతనిని విడుదల చేయవచుచ్నని ఫేసుత్తో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:19 => యూదులు అడడ్ము చెపిప్నందున నేను కైసరు ఎదుట 

చెపుప్కొందుననవలసి వచెచ్ను. అయినను ఇందువలన నా సవ్జనముమీద నేరమేమియు మోపవలెనని 

నా అభిపార్యము కాదు;  

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 44:9 => నీ దాసులలో ఎవరియొదద్ అది దొరుకునో వాడు చచుచ్ను గాక; మరియు 

మేము మా పర్భువునకు దాసులముగా నుందుమని అతనితో అనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:22 => మరణశిక్షకు తగిన పాపము ఒకడు చేయగా అతని చంపి 

మార్నుమీద వేర్లాడదీసినయెడల 
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1 సమూయేలు 20:8 => నీ దాసుడనైన నాకు ఒక ఉపకారము చేయవలెను; ఏమనగా యెహోవా 

పేరట నీతో నిబంధన చేయుటకై నీవు నీ దాసుడనైన ననున్ రపిప్ంచితివి; నాయందు దోషమేమైన 

ఉండినయెడల నీ తండిర్యొదద్కు ననెన్ందుకు తోడుకొనిపోదువు? నీవే ననున్ చంపుమని 

యోనాతానునొదద్ మనవి చేయగా 

కీరత్నలు 25:21 => నీకొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను యథారథ్తయు నిరోద్షతవ్మును ననున్ 

సంరకిష్ంచును గాక. 

కీరత్నలు 119:121 => (అయిన ) నేను నీతినాయ్యముల ననుసరించుచునాన్ను. ననున్ బాధించువారి 

వశమున ననున్ విడిచిపెటట్కుము. 

యిరిమ్యా 37:18 => మరియు యిరీమ్యా రాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్నెను నేను నీకైనను నీ 

సేవకులకైనను ఈ పర్జలకైనను ఏ పాపము చేసినందున ననున్ చెరసాలలో వేసితివి? 

యిరిమ్యా 37:20 => రాజా, నా యేలినవాడా, చితత్గించి వినుము, చితత్గించి నా మనవి నీ సనిన్ధికి 

రానిముమ్, నేను అకక్డ చనిపోకుండునటుల్ లేఖికుడైన యెనాతాను ఇంటికి ననున్ మరల పంపకుము. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

లూకా 2:1 => ఆ దినములలో సరవ్లోకమునకు పర్జాసంఖయ్ వార్యవలెనని కైసరు ఔగుసుత్ వలన 

ఆజఞ్ ఆయెను. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:15 => ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళల్ను, మీ ధరమ్శాసత్రమును 

గూరిచ్న వాదమైతే మీరే దాని చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూరిచ్ విమరశ్ చేయుటకు నాకు 

మనసుస్లేదని యూదులతో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

వచనము 15 

నేను యెరూషలేములో ఉనన్పుప్డు పర్ధానయాజకులును యూదుల పెదద్లును అతనిమీద తెచిచ్న 

ఫిరాయ్దు తెలిపి అతనికి శిక్ష విధింపవలెనని వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:21 => అయితే పౌలు, చకర్వరిత్ విమరశ్కు తనున్ నిలిపియుంచవలెనని 

చెపుప్కొనినందున నేనతనిని కైసరునొదద్కు పంపించువరకు నిలిపియుంచవలెనని ఆజాఞ్పించితిననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:32 => అందుకు అగిర్పప్ ఈ మనుషుయ్డు కైసరు ఎదుట చెపుప్కొందునని 

అననియెడల ఇతనిని విడుదల చేయవచుచ్నని ఫేసుత్తో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 46:11 => తూరుప్నుండి కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను దూరదేశమునుండి నేను 

యోచించిన కారయ్మును నెరవేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను 

ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

రోమీయులకు 15:28 => ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికపప్గించి, నేను, మీ 

పటట్ణముమీదుగా సెప్యినునకు పర్యాణముచేతును. 

రోమీయులకు 15:29 => నేను మీయొదద్కు వచుచ్నపుప్డు, కీర్సుత్యొకక్ ఆశీరావ్ద సంపూరణ్ముతో 

వతుత్నని యెరుగుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:12 => సహోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువారత్ మరి యెకుక్వగా 

పర్బలమగుటకే సమకూడెనని మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:13 => ఏలాగనగా నా బంధకములు కీర్సుత్ నిమితత్మే కలిగినవని పేర్తోరయ్మను 

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:14 => మరియు సహోదరులైన వారిలో ఎకుక్వమంది నా బంధకముల 

మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు 

మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:25 => ఇతడు మరణమునకు తగినది ఏమియు చేయలేదని నేను 

గర్హించి, యితడు చకర్వరిత్యెదుట చెపుప్కొందునని అనినందున ఇతని పంప నిశచ్యించియునాన్ను. 

వచనము 16 

అందుకు నేను నేరము మోపబడివవాడు నేరము మోపినవారికి ముఖాముఖిగా వచిచ్, తనమీద 

మోపబడిన నేరమునుగూరిచ్ సమాధానము చెపుప్కొనుటకు అవకాశమియయ్కమునుపు ఏ 

మనుషుయ్నినైనను అపప్గించుట రోమీయుల ఆచారము కాదని ఉతత్రమిచిచ్తిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:22 => అందుకు అగిర్పప్ ఆ మనుషుయ్డు చెపుప్కొనునది నేనును 

వినగోరుచునాన్నని ఫేసుత్తో అనగా అతడు రేపు వినవచుచ్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:23 => కాబటిట్ మరునాడు అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు మికిక్లి 

ఆడంబరముతో వచిచ్, సహసార్ధిపతులతోను పటట్ణమందలి పర్ముఖులతోను అధికారమందిరములో 

పర్వేశించిన తరువాత ఫేసుత్ ఆజఞ్నియయ్గా పౌలు తేబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:1 => అగిర్పప్ పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెపుప్కొనుటకు నీకు 

సెలవైనదనెను. అపుప్డు పౌలు చేయిచాచి యీలాగు సమాధానము చెపప్సాగెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:27 => అగిర్పప్ రాజా, తమరు పర్వకత్లను నముమ్చునాన్రా? 

నముమ్చునాన్రని నేనెరుగుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:28 => అందుకు అగిర్పప్ ఇంత సులభముగా ననున్ కైరసత్వుని 

చేయజూచుచునాన్వే అని పౌలుతో చెపెప్ను. 
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1 సమూయేలు 13:10 => అతడు దహనబలి అరిప్ంచి చాలించిన వెంటనే సమూయేలు వచెచ్ను. 

సౌలు అతనిని కలిసికొని అతనికి వందనము చేయుటకై బయలుదేరగా 

1 సమూయేలు 25:14 => పనివాడు ఒకడు నాబాలు భారయ్యైన అబీగయీలుతో ఇటల్నెను అమామ్, 

దావీదు అరణయ్ములోనుండి, మన యజమానుని కుశల పర్శన్లడుగుటకై దూతలను పంపించగా 

అతడు వారితో కఠినముగా మాటలాడెను. 

2 సమూయేలు 8:10 => హదదె జెరునకును తోయికిని యుదధ్ములు జరుగుచుండెను గనుక దావీదు 

హదదెజెరుతో యుదధ్ము చేసి అతనిని ఓడించియుండుట తోయి విని, తన కుమారుడగు యోరాము 

చేతికి వెండి బంగారు ఇతత్డి వసుత్వులను కానుకలుగా అపప్గించి కుశల పర్శన్లడిగి దావీదుతోకూడ 

సంతోషించుటకై అతనిని దావీదు నొదద్కు పంపెను. 

2 రాజులు 10:13 => యూదా రాజైన అహజాయ్ సహోదరులను ఎదురొక్ని మీరు ఎవరని 

వారినడుగగా వారు మేము అహజాయ్ సహోదరులము; రాజకుమారులను రాణికుమారులను 

దరిశ్ంచుటకు వెళుల్చునాన్మని చెపిప్రి. 

మారుక్ 15:18 => యూదుల రాజా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనకు వందనము చేయసాగిరి. 

ఆదికాండము 28:10 => యాకోబు బెయేరె ష్బానుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళుల్చు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:19 => హేరోదు అతని కోసరము వెదకినపుప్డు అతడు కనబడనందున 

కావలివారిని విమరిశ్ంచి వారిని చంపనాజాఞ్పించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయనుండి 

కైసరయకు వెళి ల్ అకక్డ నివసించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:7 => మేము తూరునుండి చేసిన పర్యాణము ముగించి, తొలెమాయికి 

వచిచ్, సహోదరులను కుశలమడిగి వారియొదద్ ఒక దినముంటిమి. 

వచనము 17 

Page  of 3256 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

కాబటిట్ వారికక్డికి కూడి వచిచ్నపుప్డు నేను ఆలసయ్మేమియు చేయక, మరునాడు నాయ్యపీఠముమీద 

కూరుచ్ండి ఆ మనుషుయ్ని తీసికొనిరమమ్ని ఆజాఞ్పించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:29 => అందుకు పౌలు సులభముగానో దురల్భముగానో, తమరు 

మాతర్ము కాదు, నేడు నా మాట వినువారందరును ఈ బంధకములు తపప్ నావలె ఉండునటుల్ 

దేవుడనుగర్హించుగాక అనెను. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

వచనము 18 

నేరము మోపినవారు నిలిచినపుప్డు, నేననుకొనిన నేరములలో ఒకటియైనను అతని మీద మోపినవారు 

కారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:1 => ఫేసుత్ ఆ దేశాధికారమునకు వచిచ్న మూడు దినములకు 

కైసరయనుండి యెరూషలేమునకు వెళె ల్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:2 => అపుప్డు పర్ధానయాజకులును యూదులలో ముఖుయ్లును 

పౌలుమీద తాము తెచిచ్న ఫిరాయ్దు సంగతి అతనికి తెలియజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

ఎసేత్రు 3:9 => రాజునకు సమమ్తియైతే వారు హతము చేయబడునటుల్ను, నేను ఆ పనిచేయువారికి 

ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని రాజుయొకక్ ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి అపప్గించునటుల్ను, చటట్ము 

పుటిట్ంచుమనగా 

లూకా 18:3 => ఆ పటట్ణములో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమె అతనియొదద్కు తరచుగావచిచ్ నా 

పర్తివాదికిని నాకును నాయ్యము తీరుచ్మని అడుగుచు వచెచ్ను గాని 

లూకా 18:4 => అతడు కొంతకాలము ఒపప్కపోయెను. తరువాత అతడు-నేను దేవునికి 

భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు ఉండినను 

లూకా 18:5 => ఈ విధవరాలు ననున్ తొందరపెటుట్చునన్ది గనుక ఆమె మాటిమాటికి వచిచ్ 

గోజాడకుండునటుల్ ఆమెకు నాయ్యము తీరుత్నని తనలోతాననుకొనెను. 

లూకా 23:23 => అయితే వారొకే పటుట్గా పెదద్ కేకలువేసి, వీనిని సిలువ వేయుమని అడుగగా వారి 

కేకలే గెలిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:1 => అయిదు దినములైన తరువాత పర్ధానయాజకుడైన అననీయయు, 

కొందరు పెదద్లును, తెరుత్లుల్ అను ఒక నాయ్యవాదియు కైసరయకు వచిచ్, పౌలుమీద తెచిచ్న ఫిరాయ్దు 

అధిపతికి తెలియజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:8 => మేము ఇతనిమీద మోపుచునన్ నేరములనిన్యు తమకే 

తెలియవచుచ్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:2 => అపుప్డు పర్ధానయాజకులును యూదులలో ముఖుయ్లును 

పౌలుమీద తాము తెచిచ్న ఫిరాయ్దు సంగతి అతనికి తెలియజేసిరి. 
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2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

వచనము 19 

అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ 

వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:4 => అందుకు ఫేసుత్ పౌలు కైసరయలో కావలిలో ఉనాన్డు; నేను 

శీఘర్ముగా అకక్డికి వెళల్బోవుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:5 => గనుక మీలో సమరుథ్లైనవారు నాతో కూడ వచిచ్ ఆ 

మనుషుయ్నియందు తపిప్దమేదైన ఉంటే అతనిమీద మోపవచుచ్నని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:1 => అగిర్పప్ పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెపుప్కొనుటకు నీకు 

సెలవైనదనెను. అపుప్డు పౌలు చేయిచాచి యీలాగు సమాధానము చెపప్సాగెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:4 => ఆ చెడడ్ కారయ్ము చేసిన పురుషునిగాని సతరీనిగాని నీ గార్మముల 

వెలుపలికి తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటట్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:17 => ఆ వివాదముగల ఇదద్రు మనుషుయ్లు యెహోవా సనిన్ధిని, 

అనగా ఆ కాలములోనునన్ యాజకుల యెదుటను నాయ్యాధిపతుల యెదుటను నిలువవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:18 => ఆ నాయ్యాధిపతులు బాగుగా విమరిశ్ంచిన తరువాత వాని 

సాక్షయ్ము అబదధ్సాక్షయ్మై తన సహోదరునిమీద వాడు అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్న సంగతి 

వెలల్డియైనయెడల, వాడు తన సహోదరునికి చేయ తలంచినటే ల్ వానికి చేయవలెను. 

సామెతలు 18:13 => సంగతి వినకముందు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడు తన మూఢతను బయలుపరచి 

సిగుగ్నొందును. 

సామెతలు 18:17 => వాయ్జెయ్మందు వాది పక్షము నాయ్యముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు 

వచిచ్నమీదట వాని సంగతి తేటపడును. 
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యోహాను 7:51 => అతడు ఒక మనుషుయ్ని మాట వినక మునుపును, వాడు చేసినది తెలిసికొనక 

మునుపును, మన ధరమ్శాసత్రము అతనికి తీరుప్ తీరుచ్నా అని అడుగగా 

ఆదికాండము 39:19 => కాబటిట్ అతని యజమానుడు ఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని తన భారయ్ 

తనతో చెపిప్న మాటలు వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 

యోహాను 18:29 => కావున పిలాతు బయట ఉనన్ వారియొదద్కు వచిచ్ఈ మనుషుయ్నిమీద మీరు ఏ 

నేరము మోపుచునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2 3 : 3 5 = > హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని 

కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:8 => మేము ఇతనిమీద మోపుచునన్ నేరములనిన్యు తమకే 

తెలియవచుచ్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:19 => నామీద వారికేమైన ఉనన్యెడల వారే తమరి సనిన్ధికివచిచ్ 

నామీద నేరము మోపవలసియుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:3 => ననున్ విమరిశ్ంచువారికి నేను చెపుప్ సమాధానమిదే. 

1 తిమోతి 5:19 => మరియు పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్లుంటేనేగాని పెదద్మీద దోషారోపణ అంగీకరింపకుము 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 
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వచనము 20 

ఆ యేసు బర్దికియునాన్డని పౌలు చెపెప్ను. నేనటిట్ వాదముల విషయమై యేలాగున విచారింపవలెనో 

యేమియు తోచక, యెరూషలేమునకు వెళి ల్ అకక్డ వీటినిగూరిచ్ విమరిశ్ంపబడుటకు అతని 

కిషట్మవునేమో అని అడిగితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:6 => అతడు వారియొదద్ ఎనిమిది, పది దినములు గడిపి కైసరయకు 

వెళి ల్ మరునాడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండి పౌలును తీసికొనిరమమ్ని ఆజాఞ్పించెను. 

వచనము 21 

అయితే పౌలు, చకర్వరిత్ విమరశ్కు తనున్ నిలిపియుంచవలెనని చెపుప్కొనినందున నేనతనిని 

కైసరునొదద్కు పంపించువరకు నిలిపియుంచవలెనని ఆజాఞ్పించితిననెను. 

యోహాను 18:31 => పిలాతు మీరతని తీసికొనిపోయి మీ ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అతనికి 

తీరుప్తీరుచ్డనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:5 => గనుక మీలో సమరుథ్లైనవారు నాతో కూడ వచిచ్ ఆ 

మనుషుయ్నియందు తపిప్దమేదైన ఉంటే అతనిమీద మోపవచుచ్నని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

వచనము 22 

అందుకు అగిర్పప్ ఆ మనుషుయ్డు చెపుప్కొనునది నేనును వినగోరుచునాన్నని ఫేసుత్తో అనగా అతడు 

రేపు వినవచుచ్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7 => పౌలు వచిచ్నపుప్డు యెరూషలేమునుండి వచిచ్న యూదులు అతని 

చుటుట్ నిలిచి, భారమైన నేరములనేకముల మోపిరి గాని వాటిని బుజువు చేయలేకపోయిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:15 => ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళల్ను, మీ ధరమ్శాసత్రమును 

గూరిచ్న వాదమైతే మీరే దాని చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూరిచ్ విమరశ్ చేయుటకు నాకు 

మనసుస్లేదని యూదులతో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:22 => పౌలు అరేయొపగు మధయ్ నిలిచి చెపిప్నదేమనగా 

ఏథెనుస్వారలారా, మీరు సమసత్ విషయములలో అతిదేవతాభకిత్ గలవారైయునన్టుట్ నాకు 

కనబడుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:23 => నేను సంచరించుచు మీ దేవతా పర్తిమలను చూచుచుండగా ఒక 

బలిపీఠము నాకు కనబడెను. దానిమీద తెలియబడని దేవునికి అని వార్యబడియునన్ది. కాబటిట్ మీరు 

తెలియక దేనియందు భకిత్కలిగియునాన్రో దానినే నేను మీకు పర్చురపరచుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:14 => మరియు కీర్సుత్ లేపబడి యుండనియెడల మేము చేయు పర్కటన 

వయ్రథ్మే, మీ విశావ్సమును వయ్రథ్మే. 

1 కొరిందీయులకు 15:15 => దేవుడు కీర్సుత్ను లేపెనని, ఆయననుగూరిచ్ మేము సాక్షయ్ము 

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:16 => మృతులు లేపబడనియెడల కీర్సుత్కూడ లేపబడలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:17 => కీర్సుత్ లేపబడనియెడల మీ విశావ్సము వయ్రథ్మే, మీరింకను మీ 

పాపములలోనే యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:18 => అంతేకాదు, కీర్సుత్నందు నిదిర్ంచిన వారును నశించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15 :19 => ఈ జీవితకాలము మటుట్కే మనము కీర్సుత్నందు 

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 
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మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

యోహాను 10:20 => వారిలో అనేకులు వాడు దయయ్ము పటిట్నవాడు, వెఱిఱ్వాడు; వాని మాట 

ఎందుకు వినుచునాన్రనిరి. 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:5 => గనుక మీలో సమరుథ్లైనవారు నాతో కూడ వచిచ్ ఆ 

మనుషుయ్నియందు తపిప్దమేదైన ఉంటే అతనిమీద మోపవచుచ్నని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:3 => యూదులు నామీద మోపిన నేరములనిన్టినిగూరిచ్ నేడు 

తమరియెదుట సమాధానము చెపుప్కొనబోవుచునన్ందుకు నేను ధనుయ్డనని యనుకొనుచునాన్ను; 

తాలిమ్తో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:24 => అతడు ఈలాగు సమాధానము చెపుప్కొనుచుండగా ఫేసుత్ పౌలా, 

నీవు వెఱిఱ్వాడవు, అతివిదయ్ వలన నీకు వెఱిఱ్పటిట్నదని గొపప్ శబద్ముతో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱిఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 
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2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

వచనము 23 

కాబటిట్ మరునాడు అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు మికిక్లి ఆడంబరముతో వచిచ్, సహసార్ధిపతులతోను 

పటట్ణమందలి పర్ముఖులతోను అధికారమందిరములో పర్వేశించిన తరువాత ఫేసుత్ ఆజఞ్నియయ్గా పౌలు 

తేబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:9 => అయితే ఫేసుత్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ అకక్డ నా యెదుట ఈ సంగతులనుగూరిచ్ విమరిశ్ంపబడుట నీకిషట్మా అని 

పౌలును అడిగెను. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

యోహాను 10:20 => వారిలో అనేకులు వాడు దయయ్ము పటిట్నవాడు, వెఱిఱ్వాడు; వాని మాట 

ఎందుకు వినుచునాన్రనిరి. 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:3 => యూదులు నామీద మోపిన నేరములనిన్టినిగూరిచ్ నేడు 

తమరియెదుట సమాధానము చెపుప్కొనబోవుచునన్ందుకు నేను ధనుయ్డనని యనుకొనుచునాన్ను; 

తాలిమ్తో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:24 => అతడు ఈలాగు సమాధానము చెపుప్కొనుచుండగా ఫేసుత్ పౌలా, 

నీవు వెఱిఱ్వాడవు, అతివిదయ్ వలన నీకు వెఱిఱ్పటిట్నదని గొపప్ శబద్ముతో చెపెప్ను. 

వచనము 24 

అపుప్డు ఫేసుత్ అగిర్పప్రాజా, యికక్డ మాతో ఉనన్ సమసత్ జనులారా, మీరు ఈ మనుషుయ్ని 

చూచుచునాన్రు. యెరూషలేములోను ఇకక్డను యూదులందరు వీడు ఇక బర్దుక తగడని కేకలు 

వేయుచు అతనిమీద నాతొ మనవి చేసికొనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:32 => అందుకు అగిర్పప్ ఈ మనుషుయ్డు కైసరు ఎదుట చెపుప్కొందునని 

అననియెడల ఇతనిని విడుదల చేయవచుచ్నని ఫేసుత్తో చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 
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లూకా 2:1 => ఆ దినములలో సరవ్లోకమునకు పర్జాసంఖయ్ వార్యవలెనని కైసరు ఔగుసుత్ వలన 

ఆజఞ్ ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:12 => అపుప్డు ఫేసుత్ తన సభవారితో ఆలోచన చేసిన తరువాత కైసరు 

ఎదుట చెపుప్కొందునంటివే కైసరునొదద్కే పోవుదువని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:19 => యూదులు అడడ్ము చెపిప్నందున నేను కైసరు ఎదుట 

చెపుప్కొందుననవలసి వచెచ్ను. అయినను ఇందువలన నా సవ్జనముమీద నేరమేమియు మోపవలెనని 

నా అభిపార్యము కాదు;  

వచనము 25 

ఇతడు మరణమునకు తగినది ఏమియు చేయలేదని నేను గర్హించి, యితడు చకర్వరిత్యెదుట 

చెపుప్కొందునని అనినందున ఇతని పంప నిశచ్యించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

యెషయా 52:15 => ఆలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును రాజులు అతని చూచి నోరు 

మూసికొనెదరు తమకు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు తాము విననిదానిని 

గర్హింతురు. 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:19 => అంతట వారు అతని వెంటబెటుట్కొని అరేయొపగు అను 

సభయొదద్కు తీసికొనిపోయి నీవు చేయుచునన్ యీ నూతన బోధ యెటిట్దో మేము తెలిసికొనవచుచ్నా? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:13 => కొనిన్ దినములైన తరువాత రాజైన అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు ఫేసుత్ 

దరశ్నము చేసికొనుటకు కైసరయకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 

వచనము 26 

ఇతనిగూరిచ్ మన యేలినవారి పేర వార్యుటకు నాకు నిశచ్యమైనది ఏమియు కనబడలేదు గనుక 

విచారణయైన తరువాత వార్యుటకు ఏమైనను నాకు దొరకవచుచ్నని మీ అందరియెదుటికిని, 

అగిర్పప్రాజా, ముఖయ్ముగా మీ యెదుటికిని, ఇతని రపిప్ంచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:21 => నియమింపబడిన దినమందు హేరోదు రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని నాయ్యపీఠము మీద కూరుచ్ండి వారి యెదుట ఉపనాయ్సముచేయగా 

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

పర్సంగి 1:2 => వయ్రథ్ము వయ్రథ్మని పర్సంగి చెపుప్చునాన్డు, వయ్రథ్ము వయ్రథ్ము సమసత్ము వయ్రథ్మే. 

యెషయా 5:14 => అందుచేతనే పాతాళము గొపప్ ఆశపెటుట్కొని అపరిమితముగా తన నోరు 

తెరచుచునన్ది వారిలో ఘనులును సామానుయ్లును ఘోషచేయువారును హరిష్ంచువారును 

పడిపోవుదురు. 

యెషయా 14:11 => నీ మహాతమ్య్మును నీ సవ్రమండలముల సవ్రమును పాతాళమున 

పడవేయబడెను. నీ కిర్ంద పురుగులు వాయ్పించును కీటకములు నినున్ కపుప్ను. 

యెహెజేక్లు 7:24 => బలాఢుయ్ల యతిశయము ఆగిపోవునటుల్ను వారి పరిశుదధ్సథ్లములు 

అపవితర్ములగునటుల్ను అనయ్జనులలో దుషుట్లను నేను రపిప్ంచెదను; ఆ దుషుట్లు వారి యిండల్ను 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 
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యెహెజేక్లు 30:18 => ఐగుపుత్పెటిట్న కాండల్ను నేను తహపనేసులో విరుచు దినమున 

చీకటికముమ్ను, ఐగుపీత్యుల బలగరవ్ము అణచబడును, మబుబ్ ఐగుపుత్ను కముమ్ను, దాని కుమారెత్లు 

చెరలోనికి పోవుదురు. 

యెహెజేక్లు 32:12 => శూరుల ఖడగ్ములచేత నేను నీ సైనయ్మును కూలెచ్దను, వారందరును 

జనములలో భయంకరులు; ఐగుపీత్యుల గరవ్ము నణచివేయగా దాని సైనయ్మంతయు లయమగును.  

యెహెజేక్లు 33:28 => ఆ దేశమును నిరజ్నముగాను పాడుగానుచేసి దాని బలాతిశయమును 

మానిప్ంచెదను, ఎవరును వాటిలో సంచరింపకుండ ఇశార్యేలీయుల మనయ్ములు పాడవును. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:31 => ఈ లోకము అనుభవించువారు అమితముగా అనుభవింపనటుట్ను 

ఉండవలెను; ఏలయనగా ఈ లోకపు నటన గతించుచునన్ది. 

యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 

1 పేతురు 1:24 => గడిడ్ ఎండును దాని పువువ్ను రాలును, అయితే పర్భువు వాకయ్ము ఎలల్పుప్డును 

నిలుచును. మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

1 రాజులు 10:2 => ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును 

రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి 

తనకు తోచినదాని నంతటినిబటిట్ అతనితో మాటలాడగా 
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1 రాజులు 22:10 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని, షోమోర్ను గవిని దగగ్రనునన్ విశాలసథ్లమందు గదె ద్లమీద ఆసీనులైయుండి, 

పర్వకత్లందరును వారి సమక్షమందు పర్కటన చేయుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:13 => కొనిన్ దినములైన తరువాత రాజైన అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు ఫేసుత్ 

దరశ్నము చేసికొనుటకు కైసరయకు వచిచ్రి. 

వచనము 27 

ఖయిదీమీద మోపబడిన నేరములను వివరింపకుండ అతని పంపుట యుకత్ముకాదని నాకు 

తోచుచునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:2 => అపుప్డు పర్ధానయాజకులును యూదులలో ముఖుయ్లును 

పౌలుమీద తాము తెచిచ్న ఫిరాయ్దు సంగతి అతనికి తెలియజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7 => పౌలు వచిచ్నపుప్డు యెరూషలేమునుండి వచిచ్న యూదులు అతని 

చుటుట్ నిలిచి, భారమైన నేరములనేకముల మోపిరి గాని వాటిని బుజువు చేయలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

లూకా 23:21 => వారు వీనిని సిలువ వేయుము సిలువ వేయుము అని కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:22 => మూడవమారు అతడు ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెను? ఇతనియందు 

మరణమునకు తగిన నేరమేమియు నాకు అగపడలేదు గనుక ఇతని శికిష్ంచి విడుదలచేతునని వారితో 

చెపెప్ను. 
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లూకా 23:23 => అయితే వారొకే పటుట్గా పెదద్ కేకలువేసి, వీనిని సిలువ వేయుమని అడుగగా వారి 

కేకలే గెలిచెను. 

రోమీయులకు 15:31 => నేను దేవుని చితత్మువలన సంతోషముతో మీయొదద్కు వచిచ్, మీతో కలిసి 

విశార్ంతి పొందునటుల్ను,  
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వచనము 1 

అగిర్పప్ పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెపుప్కొనుటకు నీకు సెలవైనదనెను. అపుప్డు పౌలు చేయిచాచి 

యీలాగు సమాధానము చెపప్సాగెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:31 => ఈ మనుషుయ్డు మరణమునకైనను బంధకములకైనను 

తగినదేమియు చేయలేదని తమలోతాము మాటలాడుకొనిరి. 

లూకా 23:4 => పిలాతు పర్ధానయాజకులతోను జనసమూహములతోను ఈ మనుషుయ్నియందు 

నాకు ఏ నేరమును కనబడలేదనెను. 

లూకా 23:14 => పర్జలు తిరుగబడునటుల్ చేయుచునాన్డని మీరీ మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తెచిచ్తిరే. 

ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమరిశ్ంపగా మీరితని మీద మోపిన నేరములలో ఒకక్టైనను నాకు 

కనబడలేదు 

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళి ల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:12 => అపుప్డు ఫేసుత్ తన సభవారితో ఆలోచన చేసిన తరువాత కైసరు 

ఎదుట చెపుప్కొందునంటివే కైసరునొదద్కే పోవుదువని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:22 => మరణశిక్షకు తగిన పాపము ఒకడు చేయగా అతని చంపి 

మార్నుమీద వేర్లాడదీసినయెడల 

యిరిమ్యా 26:16 => కాగా అధిపతులును జనులందరును యాజకులతోను పర్వకత్లతోను ఇటల్నిరి 

ఈ మనుషుయ్డు మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ మనకు ఈ సమాచారము 

పర్కటించుచునాన్డు గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు కాడు. 

యిరిమ్యా 37:18 => మరియు యిరీమ్యా రాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్నెను నేను నీకైనను నీ 

సేవకులకైనను ఈ పర్జలకైనను ఏ పాపము చేసినందున ననున్ చెరసాలలో వేసితివి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:5 => గనుక మీలో సమరుథ్లైనవారు నాతో కూడ వచిచ్ ఆ 

మనుషుయ్నియందు తపిప్దమేదైన ఉంటే అతనిమీద మోపవచుచ్నని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:32 => అందుకు అగిర్పప్ ఈ మనుషుయ్డు కైసరు ఎదుట చెపుప్కొందునని 

అననియెడల ఇతనిని విడుదల చేయవచుచ్నని ఫేసుత్తో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:19 => యూదులు అడడ్ము చెపిప్నందున నేను కైసరు ఎదుట 

చెపుప్కొందుననవలసి వచెచ్ను. అయినను ఇందువలన నా సవ్జనముమీద నేరమేమియు మోపవలెనని 

నా అభిపార్యము కాదు;  

వచనము 2 
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అగిర్పప్రాజా, తమరు యూదులలో ఉండు సమసత్మైన ఆచారములను వివాదములను విశేషముగా 

ఎరిగినవారు గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:2 => అగిర్పప్రాజా, తమరు యూదులలో ఉండు సమసత్మైన 

ఆచారములను వివాదములను విశేషముగా ఎరిగినవారు గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:3 => యూదులు నామీద మోపిన నేరములనిన్టినిగూరిచ్ నేడు 

తమరియెదుట సమాధానము చెపుప్కొనబోవుచునన్ందుకు నేను ధనుయ్డనని యనుకొనుచునాన్ను; 

తాలిమ్తో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

లూకా 7:8 => నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నాచేతికిర్ందను సైనికులు ఉనాన్రు; 

నేనొకని పొమమ్ంటె పోవును, ఒకని రమమ్ంటె వచుచ్ను, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను 

చెపిప్నటుట్ ఆయనతో చెపుప్డని వారిని పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:34 => సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలు 

వేయుచునన్పుప్డు అలల్రిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమమ్ని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:22 => ఫేలికుస్ ఈ మారగ్మునుగూరిచ్ బాగుగా ఎరిగినవాడై 

సహసార్ధిపతియైన లూసియ వచిచ్నపుప్డు మీ సంగతి నేను విచారించి తెలిసికొందునని చెపిప్ విమరశ్ 

నిలుపు చేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

వచనము 3 

Page  of 3275 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యూదులు నామీద మోపిన నేరములనిన్టినిగూరిచ్ నేడు తమరియెదుట సమాధానము 

చెపుప్కొనబోవుచునన్ందుకు నేను ధనుయ్డనని యనుకొనుచునాన్ను; తాలిమ్తో నా మనవి వినవలెనని 

వేడుకొనుచునాన్ను. 

సామెతలు 18:13 => సంగతి వినకముందు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడు తన మూఢతను బయలుపరచి 

సిగుగ్నొందును. 

యోహాను 7:51 => అతడు ఒక మనుషుయ్ని మాట వినక మునుపును, వాడు చేసినది తెలిసికొనక 

మునుపును, మన ధరమ్శాసత్రము అతనికి తీరుప్ తీరుచ్నా అని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:2 => అపుప్డు పండెర్ండుగురు అపొసత్లులు తమయొదద్కు శిషుయ్ల 

సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాకయ్ము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెటుట్ట 

యుకత్ముకాదు. 

వచనము 4 

మొదటినుండి యెరూషలేములో నా జనము మధయ్ను బాలయ్మునుండి నేను బర్దికిన బర్దుకు ఏలాటిదో 

యూదులందరు ఎరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:16 => అందుకు నేను నేరము మోపబడివవాడు నేరము మోపినవారికి 

ముఖాముఖిగా వచిచ్, తనమీద మోపబడిన నేరమునుగూరిచ్ సమాధానము చెపుప్కొనుటకు 

అవకాశమియయ్కమునుపు ఏ మనుషుయ్నినైనను అపప్గించుట రోమీయుల ఆచారము కాదని 

ఉతత్రమిచిచ్తిని 

సామెతలు 18:13 => సంగతి వినకముందు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడు తన మూఢతను బయలుపరచి 

సిగుగ్నొందును. 

సామెతలు 18:17 => వాయ్జెయ్మందు వాది పక్షము నాయ్యముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు 

వచిచ్నమీదట వాని సంగతి తేటపడును. 
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యోహాను 7:51 => అతడు ఒక మనుషుయ్ని మాట వినక మునుపును, వాడు చేసినది తెలిసికొనక 

మునుపును, మన ధరమ్శాసత్రము అతనికి తీరుప్ తీరుచ్నా అని అడుగగా 

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

యెహెజేక్లు 16:27 => కాబటిట్ నేను నీకు విరోధినై నీ జీవనోపాధిని తకుక్వచేసి, నీ కామవికార 

చేషట్లకు సిగుగ్పడిన నీ శతుర్వులైన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లకు నినున్ అపప్గించుచునాన్ను.  

రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:2 => అగిర్పప్రాజా, తమరు యూదులలో ఉండు సమసత్మైన 

ఆచారములను వివాదములను విశేషముగా ఎరిగినవారు గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

2 సమూయేలు 14:12 => అపుప్డు ఆ సతరీనా యేలినవాడవగు నీతో ఇంకొక మాటచెపుప్కొనుట నీ 

దాసినగు నాకు దయచేసి సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా రాజు చెపుప్మనెను. 

కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

లూకా 12:12 => మీరేమి చెపప్వలసినదియు పరిశుదాధ్తమ్ ఆ గడియలోనే మీకు నేరుప్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:19 => అంతట వారు అతని వెంటబెటుట్కొని అరేయొపగు అను 

సభయొదద్కు తీసికొనిపోయి నీవు చేయుచునన్ యీ నూతన బోధ యెటిట్దో మేము తెలిసికొనవచుచ్నా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:13 => కొనిన్ దినములైన తరువాత రాజైన అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు ఫేసుత్ 

దరశ్నము చేసికొనుటకు కైసరయకు వచిచ్రి. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:17 => వీరైతే నేను సువారత్ పక్షమున వాదించుటకు నియమింపబడియునాన్నని 

యెరిగి, పేర్మతో పర్కటించుచునాన్రు. 

వచనము 5 

వారు మొదటినుండి ననున్ ఎరిగినవారు గనుక సాక్షయ్మిచుచ్టకు వారికిషట్మైతే నేను మన మతములోని 

బహునిషఠ్గల తెగను అనుసరించి, పరిసయుయ్డనుగా పర్వరిత్ంచినటుల్ చెపప్గలరు. 

కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:26 => ఇతనిగూరిచ్ మన యేలినవారి పేర వార్యుటకు నాకు 

నిశచ్యమైనది ఏమియు కనబడలేదు గనుక విచారణయైన తరువాత వార్యుటకు ఏమైనను నాకు 

దొరకవచుచ్నని మీ అందరియెదుటికిని, అగిర్పప్రాజా, ముఖయ్ముగా మీ యెదుటికిని, ఇతని 

రపిప్ంచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:1 => అగిర్పప్ పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెపుప్కొనుటకు నీకు 

సెలవైనదనెను. అపుప్డు పౌలు చేయిచాచి యీలాగు సమాధానము చెపప్సాగెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 

వచనము 6 

ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను 

విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14 => ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే 

మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:21 => అనయ్జనులలో ఉనన్ యూదులు తమ పిలల్లకు సునన్తి 

చేయకూడదనియు, మన ఆచారముల చొపుప్న నడువకూడదనియు నీవు చెపుప్టవలన వారందరు 

మోషేను విడిచిపెటట్వలెనని నీవు బోధించుచునన్టుట్ వీరు నినున్ గూరిచ్ వరత్మానము వినియునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:20 => ఆ యేసు బర్దికియునాన్డని పౌలు చెపెప్ను. నేనటిట్ వాదముల 

విషయమై యేలాగున విచారింపవలెనో యేమియు తోచక, యెరూషలేమునకు వెళి ల్ అకక్డ వీటినిగూరిచ్ 

విమరిశ్ంపబడుటకు అతని కిషట్మవునేమో అని అడిగితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:26 => ఇతనిగూరిచ్ మన యేలినవారి పేర వార్యుటకు నాకు 

నిశచ్యమైనది ఏమియు కనబడలేదు గనుక విచారణయైన తరువాత వార్యుటకు ఏమైనను నాకు 

దొరకవచుచ్నని మీ అందరియెదుటికిని, అగిర్పప్రాజా, ముఖయ్ముగా మీ యెదుటికిని, ఇతని 

రపిప్ంచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:18 => మరియు అతడు రాజయ్సింహాసనమందు ఆసీనుడైన తరువాత 

లేవీయులైన యాజకుల సావ్ధీనములోనునన్ గర్ంథమును చూచి ఆ ధరమ్శాసత్రమునకు ఒక పర్తిని 

తనకొరకు వార్సికొనవలెను; 
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1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:4 => నేను తమకు ఎకుక్వ ఆయాసము కలుగజేయకుండ మేము 

కుల్పత్ముగా చెపుప్కొనుదానిని తమరు ఎపప్టివలె శాంతముగా వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 32:11 => కర్యపతర్మును, అనగా ముదర్గల విడుదల కైకోలును ఒడంబడికను 

ముదర్లేని విడుదల కైకోలును ఒడంబడికను తీసికొంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:21 => రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను 

కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:15 => ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళల్ను, మీ ధరమ్శాసత్రమును 

గూరిచ్న వాదమైతే మీరే దాని చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూరిచ్ విమరశ్ చేయుటకు నాకు 

మనసుస్లేదని యూదులతో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:22 => ఫేలికుస్ ఈ మారగ్మునుగూరిచ్ బాగుగా ఎరిగినవాడై 

సహసార్ధిపతియైన లూసియ వచిచ్నపుప్డు మీ సంగతి నేను విచారించి తెలిసికొందునని చెపిప్ విమరశ్ 

నిలుపు చేసెను. 

వచనము 7 

మన పండెర్ండు గోతర్ములవారు ఎడతెగక దివారాతుర్లు దేవుని సేవించుచు ఆ వాగాద్నము 

పొందుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్రు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే యూదులు నామీద నేరము 

మోపియునాన్రు. 

2 తిమోతి 3:10 => అయితే నీవు నా బోధను నా పర్వరత్నను నా ఉదేద్శమును నా విశావ్సమును నా 

దీరఘ్శాంతమును నా పేర్మను నా ఓరుప్ను, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

మారుక్ 5:19 => ఆయన వానికి సెలవియయ్క నీవు నీ యింటివారియొదద్కు వెళి ల్, పర్భువు నీయందు 

కనికరపడి, నీకు చేసిన కారయ్ములనిన్టిని వారికి తెలియజెపుప్మనెను. 

రోమీయులకు 11:1 => ఆలాగైనయెడల నేనడుగునదేమనగా, దేవుడు తన పర్జలను విసరిజ్ంచెనా? 

అటల్నరాదు. నేను కూడ ఇశార్యేలీయుడను, అబార్హాము సంతానమందలి బెనాయ్మీను గోతర్మునందు 

పుటిట్నవాడను. 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

2 తిమోతి 1:3 => నా పార్రథ్నలయందు ఎడతెగక నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నీ కనీన్ళల్ను 

తలచుకొని, నాకు సంపూరాణ్నందము కలుగుటకై నినున్ చూడవలెనని రేయింబగలు అపేకిష్ంచుచు, 

వచనము 8 

దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల యెంచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:5 => ఇందునుగూరిచ్ పర్ధానయాజకుడును పెదద్లందరును నాకు 

సాకుష్లైయునాన్రు. నేను వారివలన సహోదరులయొదద్కు పతిర్కలు తీసికొని, దమసుక్లోని వారినికూడ 

బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళి ల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 

యోహాను 1:24 => పంపబడినవారు పరిసయుయ్లకు చెందినవారు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:5 => పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సులైన కొందరులేచి, అనయ్జనులకు 

సునన్తి చేయింపవలెననియు, మోషే ధరమ్శాసత్రమును గైకొనుడని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెననియు చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

గలతీయులకు 1:14 => నా పితరుల పారంపరాయ్చారమందు విశేషాసకిత్ గలవాడనై, నా 

సవ్జాతీయులలో నా సమాన వయసుక్లైన అనేకులకంటె యూదుల మతములో ఆధికయ్తనొందితినని 

నా నడవడినిగూరిచ్ మీరు వింటిరి.  

వచనము 9 

నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:21 => వారి మధయ్ నిలువబడి నేను బిగగ్రగా చెపిప్న యీ యొకక్ మాట 

విషయమై తపప్ నాయందు మరి ఏ నేరమైనను వీరు కనుగొనియుంటే వీరైన చెపప్వచుచ్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:24 => మరియు సమూయేలు మొదలుకొని యెందరు పర్వకత్లు 

పర్వచించిరో వారందరు ఈ దినమునుగూరిచ్ పర్కటించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:32 => దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగాద్నమును మన 

పిలల్లకు నెరవేరిచ్యునాన్డని మేమును మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:33 => ఆలాగే నీవు నా కుమారుడవు నేడు నేను నినున్ కంటిని అని 

రెండవ కీరత్నయందు వార్యబడియునన్ది. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:15 => హోరేబులో ఆ సమాజదినమున నీవు నేను చావకయుండునటుల్ 

మళి ల్ నా దేవుడైన యెహోవా సవ్రము నాకు వినబడకుండును గాక, 

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 
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యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

యోబు 19:26 => ఈలాగు నా చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. 

యోబు 19:27 => నామటుట్కు నేనే చూచెదను. మరి ఎవరును కాదు నేనే కనున్లార ఆయనను 

చూచెదను నాలో నా అంతరిందిర్యములు కృశించియునన్వి 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 40:6 => బలులనైనను నైవేదయ్ములనైనను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు 

నిరిమ్ంచియునాన్వు. దహన బలులనైనను పాపపరిహారారథ్ బలులనైనను నీవు తెమమ్నలేదు.  

కీరత్నలు 40:7 => అపుప్డు పుసత్కపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము నేను 

వచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 40:8 => నా దేవా, నీ చితత్ము నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ ధరమ్శాసత్రము నా 

ఆంతరయ్ములోనునన్ది. 
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కీరత్నలు 98:2 => యెహోవా తన రక్షణను వెలల్డిచేసియునాన్డు అనయ్జనులయెదుట తన నీతిని 

బయలుపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

కీరత్నలు 110:4 => మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న నీవు నిరంతరము యాజకుడవై యుందువని 

యెహోవా పర్మాణము చేసియునాన్డు, ఆయన మాట తపప్నివాడు.  

కీరత్నలు 132:11 => నీ గరభ్ఫలమును నీ రాజయ్ముమీద నేను నియమింతును. నీ కుమారులు నా 

నిబంధనను గైకొనినయెడల నేను వారికి బోధించు నా శాసనమును వారు అనుసరించినయెడల వారి 

కుమారులుకూడ నీ సింహాసనముమీద నితయ్ము కూరుచ్ందురని  

కీరత్నలు 132:17 => అకక్డ దావీదునకు కొముమ్ మొలవజేసెదను నా అభిషికుత్నికొరకు నేనచచ్ట 

ఒక దీపము సిదధ్పరచియునాన్ను. 

యెషయా 4:2 => ఆ దినమున యెహోవా చిగురు మహిమయు భూషణమునగును. ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంచుకొనినవారికి భూమిపంట అతిశయాసప్దముగాను శుభలక్షణముగాను ఉండును.  

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  
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యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 11:5 => అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును నడికటుట్గా ఉండును. 

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యెషయా 40:10 => ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షమున ఏలుచుండగా పర్భువగు యెహోవా తానే 

శకిత్సంపనున్డై వచుచ్ను ఆయన ఇచుచ్ బహుమానము ఆయనయొదద్నునన్ది ఆయన చేయు 

పర్తికారము ఆయనకు ముందుగా నడచుచునన్ది.  

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  
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యెషయా 42:2 => అతడు కేకలువేయడు అరువడు తన కంఠసవ్రము వీధిలో వినబడనియయ్డు 

యెషయా 42:3 => నలిగిన రెలుల్ను అతడు విరువడు మకమకలాడుచునన్ జనుపనార వతిత్ని ఆరప్డు 

అతడు సతయ్ము ననుసరించి నాయ్యము కనుపరచును.  

యెషయా 42:4 => భూలోకమున నాయ్యము సాథ్పించువరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడుపడడు 

దీవ్పములు అతని బోధకొరకు కనిపెటుట్ను. 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 
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మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

యిరిమ్యా 33:15 => ఆ దినములలో ఆ కాలమందే నేను దావీదునకు నీతిచిగురును 

మొలిపించెదను; అతడు భూమిమీద నీతి నాయ్యములను అనుసరించి జరిగించును. 

యిరిమ్యా 33:16 => ఆ దినములలో యూదావారు రకిష్ంపబడుదురు. యెరూషలేము నివాసులు 

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 

యిరిమ్యా 33:17 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలువారి సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడొకడు దావీదునకుండక మానడు. 

యెహెజేక్లు 17:22 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఎతత్యిన 

దేవదారువృక్షపు పైకొమమ్ యొకటి నేను తీసి దాని నాటుదును, పైగా నునన్దాని శాఖలలో లేతదాని 

తుర్ంచి అతుయ్నన్త పరవ్తముమీద దాని నాటుదును. 

యెహెజేక్లు 17:23 => ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము మీద నేను దానిని నాటగా 

అది శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో 

గూళుల్ కటుట్కొనును. 

యెహెజేక్లు 17:24 => దాని కొమమ్ల నీడను అవి దాగును; మరియు యెహోవానగు నేనే ఘనమైన 

చెటుట్ను నీచమైనదిగాను నీచమైన చెటుట్ను ఘనమైనదిగాను చేయువాడననియు, పచచ్నిచెటుట్ 
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ఎండిపోవునటుల్ను ఎండినచెటుట్ వికసించునటుల్ను చేయువాడననియు భూమియందుండు సకలమైన 

చెటల్కు తెలియబడును. యెహోవానగు నేను ఈ మాట సెలవిచిచ్తిని, నేనే దాని నెరవేరెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 21:27 => నేను దానిని పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును; దాని 

సావ్సథ్య్కరత్ వచుచ్వరకు అదియు నిలువదు, అపుప్డు నేను దానిని అతనికిచెచ్దను.  

యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 34:25 => మరియు అవి అరణయ్ములో నిరభ్యముగా నివసించునటుల్ను, అడవిలో 

నిరభ్యముగా పండుకొనునటుల్ను నేను వారితో సమాధానారథ్ నిబంధన చేయుదును, దుషట్మృగములు 

దేశములో లేకుండ చేయుదును. 

యెహెజేక్లు 37:24 => నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకక్డే 

యుండును, వారు నా విధులను అనుసరింతురు, నా కటట్డలను గైకొని ఆచరింతురు. 

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 
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దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

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 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. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 
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హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 

యోవేలు 2:32 => యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను 

తపిప్ంచుకొనిన వారుందురు, శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు కనబడుదురు. ఆ దినమున 

యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయనకు పార్రథ్నచేయు వారందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

ఓబధాయ్ 1:21 => మరియు ఏశావు యొకక్ కొండకు తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు 

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

మీకా 7:20 => పూరవ్కాలమున నీవు మా పితరులైన అబార్హాము యాకోబులకు పర్మాణము చేసిన 

సతయ్మును కనికరమును నీవు అనుగర్హింతువు. 

జెఫనాయ్ 3:14 => సీయోను నివాసులారా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, జయధవ్ని 

చేయుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, పూరణ్హృదయముతో సంతోషించి గంతులు వేయుడి. 

జెఫనాయ్ 3:15 => తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొటిట్వేసియునాన్డు; మీ శతుర్వులను 

ఆయన వెళల్గొటిట్యునాన్డు; ఇశార్యేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధయ్ ఉనాన్డు, ఇక మీదట మీకు 

అపాయము సంభవింపదు. 
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జెఫనాయ్ 3:16 => ఆ దినమున జనులు మీతో ఇటల్ందురు యెరూషలేమూ, భయపడకుము, 

సీయోనూ, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుము; 

జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 

జెకరాయ్ 2:10 => సీయోను నివాసులారా, నేను వచిచ్ మీమధయ్ను నివాసముచేతును; 

సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

రోమీయులకు 15:8 => నేను చెపుప్నదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగాద్నముల విషయములో 

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

గలతీయులకు 3 :18 => ఆ సావ్సథ్య్ము ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలిగినయెడల ఇక 

వాగాద్నమూలముగా కలిగినది కాదు. అయితే దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నమువలననే దానిని 

అనుగర్హించెను. 

గలతీయులకు 4:4 => అయితే కాలము పరిపూరణ్మైనపుప్డు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను;ఆయన 

సతరీయందు పుటిట్,  

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

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 
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తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:5 => పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సులైన కొందరులేచి, అనయ్జనులకు 

సునన్తి చేయింపవలెననియు, మోషే ధరమ్శాసత్రమును గైకొనుడని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెననియు చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:7 => మన పండెర్ండు గోతర్ములవారు ఎడతెగక దివారాతుర్లు దేవుని 

సేవించుచు ఆ వాగాద్నము పొందుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్రు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే 

యూదులు నామీద నేరము మోపియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

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 

రోమీయులకు 1:2 => దేవుని సువారత్నిమితత్ము పర్తేయ్కింపబడినవాడునైన పౌలు రోమాలో ఉనన్ 

దేవుని పిర్యులకందరికి అనగా పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికందరికి (శుభమని చెపిప్) 

వార్యునది. 

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

వచనము 10 
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యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను 

అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటే ట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

ఎజార్ 8:35 => మరియు చెరలోనికి కొనిపోబడిన వారికి పుటిట్ చెరనుండి విడుదలనొంది తిరిగి 

వచిచ్నవారు ఇశార్యేలీయుల దేవునికి దహనబలులు అరిప్ంచిరి. ఇశార్యేలీయులందరికొరకు 

పండెర్ండు ఎడల్ను తొంబదియారు పొటే ట్ళల్ను డెబబ్దియేడు గొఱఱ్పిలల్లను, పాపపరిహారారథ్బలిగా 

పండెర్ండు మేకపోతులను తెచిచ్ అనిన్టిని దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంచిరి. 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

పర్కటన 7:5 => యూదా గోతర్ములో ముదిర్ంపబడినవారు పండెర్ండు వేలమంది. రూబేను 

గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, గాదు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:6 => ఆషేరు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, నఫాత్లి గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, మనషే ష్ గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 
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పర్కటన 7:7 => షిమోయ్ను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, లేవి గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

పర్కటన 7:8 => జెబూలూను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, యోసేపు గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, బెనాయ్మీను గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది ముదిర్ంపబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

కీరత్నలు 134:1 => యెహోవా సేవకులారా, యెహోవా మందిరములో రాతిర్ నిలుచుండువారలారా, 

మీరందరు యెహోవాను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 134:2 => పరిశుదధ్సథ్లమువైపు మీచేతులెతిత్ యెహోవాను సనున్ తించుడి. 

కీరత్నలు 135:2 => యెహోవా మందిరములో మన దేవుని మందిరపు ఆవరణములలో 

నిలుచుండువారలారా, యెహోవాను సుత్తించుడి. 

లూకా 2:36 => మరియు ఆషేరు గోతిర్కురాలును పనూయేలు కుమారెత్యునైన అనన్ అను ఒక 

పర్వకి త్ర్ యుండెను. ఆమె కనాయ్తవ్ము మొదలు ఏడేండుల్ పెనిమిటితో సంసారముచేసి బహుకాలము 

గడిచినదై, 

లూకా 2:37 => యెనుబది నాలుగు సంవతస్రములు విధవరాలైయుండి, దేవాలయము విడువక 

ఉపవాస పార్రథ్నలతో రేయింబగళుల్ సేవ చేయుచుండెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మన దేవుని యెదుట మిముమ్నుబటిట్ మేము పొందుచునన్ యావతుత్ 

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

1 తిమోతి 5:5 => అయితే నిజముగా అనాథయైన విధవరాలు ఏకాకియై యుండి, దేవుని మీదనే తన 

నిరీక్షణనుంచుకొని, విజాఞ్పనల యందును పార్రథ్నల యందును రేయింబగలు నిలుకడగా ఉండును. 

లూకా 2:25 => యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 
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లూకా 2:38 => ఆమె కూడ ఆ గడియలోనే లోపలికి వచిచ్ దేవుని కొనియాడి, యెరూషలేములొ 

విమోచనకొరకు కనిపెటుట్చునన్ వారందరితో ఆయననుగూరిచ్ మాటలాడుచుండెను. 

లూకా 7:19 => అంతట యోహాను తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పిలిచి రాబోవువాడవు నీవేనా? మేము 

మరియొకని కొరకు కనిపెటట్వలెనా? అని అడుగుటకు వారిని పర్భువు నొదద్కు పంపెను. 

లూకా 7:20 => ఆ మనుషుయ్లు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ రాబోవువాడవు నీవేనా? లేక 

మరియొకనికొరకు మేము కనిపెటట్వలెనా? అని అడుగుటకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మముమ్ను 

నీయొదద్కు పంపెనని చెపిప్రి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:11 => ఆయన శర్మలలో పాలివాడనగుట యెటిట్దో యెరుగు నిమితత్మును, 

సమసత్మును నషట్పరచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

ఆదికాండము 49:28 => ఇవి అనిన్యు ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు. వారి తండిర్ వారిని 

దీవించుచు వారితో చెపిప్నది యిదే. ఎవరి దీవెన చొపుప్న వారిని దీవించెను. 

నిరగ్మకాండము 29:39 => సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 24:5 => నీవు గోధుమలపిండిని తీసికొని దానితో పండెర్ండు భక్షయ్ములను 

వండవలెను. ఒకొక్కక్ భక్షయ్మున సేరు సేరు పిండి యుండవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 
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పర్కటన 21:12 => ఆ పటట్ణమునకు ఎతత్యిన గొపప్ పార్కారమును పండెర్ండు గుమమ్ములును 

ఉండెను; ఆ గుమమ్ములయొదద్ పనిన్దద్రు దేవదూతలుండిరి, ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల 

నామములు ఆ గుమమ్ముల మీద వార్యబడియునన్వి. 

వచనము 11 

అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ 

బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ 

వారిని హింసించుచుంటిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

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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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

మతత్యి 22:29 => అందుకు యేసు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని ఎరుగక మీరు 

పొరబడుచునాన్రు. 

మతత్యి 22:30 => పునరుతాథ్నమందు ఎవరును పెండిల్ చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు; వారు 

పరలోకమందునన్ దూతలవలె ఉందురు. 

మతత్యి 22:31 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేను అబార్హాము దేవుడను, ఇసాస్కు 

దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యునాన్నని దేవుడు మీతో చెపిప్నమాట మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  

లూకా 1:37 => దేవుడు చెపిప్న యే మాటయైనను నిరరథ్కము కానేరదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 18:27 => ఆయన మనుషుయ్లకు అసాధయ్ములైనవి దేవునికి సాధయ్ములని చెపెప్ను. 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

1 కొరిందీయులకు 15:12 => కీర్సుత్ మృతులలోనుండి లేపబడియునాన్డని పర్కటింపబడుచుండగా 

మీలో కొందరు మృతుల పునరుతాథ్నము లేదని యెటుల్ చెపుప్చునాన్రు? 

1 కొరిందీయులకు 15:13 => మృతుల పునరుతాథ్నము లేనియెడల, కీర్సుత్కూడ లేపబడి 

యుండలేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 15:14 => మరియు కీర్సుత్ లేపబడి యుండనియెడల మేము చేయు పర్కటన 

వయ్రథ్మే, మీ విశావ్సమును వయ్రథ్మే. 

1 కొరిందీయులకు 15:15 => దేవుడు కీర్సుత్ను లేపెనని, ఆయననుగూరిచ్ మేము సాక్షయ్ము 

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:16 => మృతులు లేపబడనియెడల కీర్సుత్కూడ లేపబడలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:17 => కీర్సుత్ లేపబడనియెడల మీ విశావ్సము వయ్రథ్మే, మీరింకను మీ 

పాపములలోనే యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:18 => అంతేకాదు, కీర్సుత్నందు నిదిర్ంచిన వారును నశించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15 :19 => ఈ జీవితకాలము మటుట్కే మనము కీర్సుత్నందు 

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

యెహెజేక్లు 37:3 => ఆయన నరపుతుర్డా, యెండిపోయిన యీ యెముకలు బర్దుకగలవా? అని 

ననన్డుగగా పర్భువా యెహోవా అది నీకే తెలియునని నేనంటిని. 

యోహాను 5:21 => తండిర్ మృతులను ఏలాగు లేపి బర్దికించునో ఆలాగే కుమారుడును తనకిషట్ము 

వచిచ్నవారిని బర్దికించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 12 

అందు నిమితత్ము నేను పర్ధానయాజకులచేత అధికారమును ఆజఞ్యు పొంది దమసుక్నకు 

పోవుచుండగా 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

యోహాను 16:3 => వారు తండిర్ని ననున్ను తెలిసికొనలేదు గనుక ఈలాగు చేయుదురు. 

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

గలతీయులకు 1:14 => నా పితరుల పారంపరాయ్చారమందు విశేషాసకిత్ గలవాడనై, నా 

సవ్జాతీయులలో నా సమాన వయసుక్లైన అనేకులకంటె యూదుల మతములో ఆధికయ్తనొందితినని 

నా నడవడినిగూరిచ్ మీరు వింటిరి.  

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 
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1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:8 => అందుకు నేను పర్భువా, నీవెవడవని అడిగినపుప్డు ఆయన నేను 

నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

లేవీయకాండము 13:29 => పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడడ్మందేమి పొడ 

పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ పొడను చూడగా 

నాయ్యాధిపతులు 6:30 => కాబటిట్ ఆ ఊరివారునీ కుమారుడు బయలుయొకక్ బలిపీఠమును 

పడగొటిట్ దానికి పైగానునన్ దేవతాసత్ంభమును పడదోర్సెను గనుక అతడు చావవలెను, వానిని 

బయటికి తెమమ్ని యోవాషుతో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 15:2 => ఆమె తండిర్ లోపలికి అతని వెళల్నియయ్క నిశచ్యముగా నీవు ఆమెను 

దేవ్షించితివనుకొని నీ సేన్హితునికి ఆమెను ఇచిచ్తిని; ఆమె చెలెల్లు ఆమెకంటె చకక్నిదికాదా? ఆమెకు 

పర్తిగా ఈమె నీకుండవచుచ్ను చితత్గించుమనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:13 => అంతట మీకా లేవీయుడు నాకు యాజకుడైనందున యెహోవా నాకు 

మేలుచేయునని యిపుప్డు నాకు తెలియును అనెను. 
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సామెతలు 16:25 => ఒకని మారగ్ము వాని దృషిట్కి యథారథ్ముగా కనబడును అయినను తుదకు 

అది మరణమునకు చేరును. 

పరమగీతము 5:7 => పటట్ణములో తిరుగు కావలివారు నాకెదురుపడి ననున్కొటిట్ గాయపరచిరి 

పార్కారముమీది కావలివారు నా పైవసత్రమును దొంగిలించిరి.  

యెషయా 5:18 => భకిత్హీనతయను తార్ళల్తో దోషమును లాగుకొనువారికి శర్మ. బండిమోకులచేత 

పాపమును లాగుకొనువారికి శర్మ వారు ఇటల్నుకొనుచునాన్రు 

యెషయా 32:4 => చంచలుల మనసుస్ జాఞ్నము గర్హించును నతిత్వారి నాలుక సప్షట్ముగా 

మాటలాడును. 

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

దానియేలు 4:2 => మహోనన్తుడగు దేవుడు నాయెడల చేసిన అదుభ్తములను సూచక కిర్యలను 

మీకు తెలియజేయుటకు నాకు మనసుస్ కలిగెను. 

మతత్యి 12:32 => మనుషయ్కుమారునికి విరోధముగా మాటలాడువానికి పాపక్షమాపణ కలదుగాని 

పరిశుదాధ్తమ్కు విరోధముగా మాటలాడువానికి ఈ యుగమందైనను రాబోవు యుగమందైనను 

పాపక్షమాపణ లేదు. 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 16:9 => లోకులు నాయందు విశావ్సముంచలేదు గనుక పాపమును గూరిచ్యు, 

యోహాను 19:19 => మరియు పిలాతు యూదులరాజైన నజరేయుడగు యేసు అను పైవిలాసము 

వార్యించి సిలువమీద పెటిట్ంచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15:9 => ఏలయనగా నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వవాడను దేవుని 

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

వచనము 13 

రాజా, మధాయ్హన్మందు నా చుటుట్ను నాతోకూడ వచిచ్నవారి చుటుట్ను ఆకాశమునుండి సూరయ్ 

తేజసుస్కంటె మికిక్లి పర్కాశమానమైన యొక వెలుగు తోర్వలో పర్కాశించుట చూచితిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:26 => అతడు యెరూషలేములోనికి వచిచ్ శిషుయ్లతో కలిసికొనుటకు 

యతన్ముచేసెను గాని, అతడు శిషుయ్డని నమమ్క అందరును అతనికి భయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:20 => మరియు నీ సాకిష్యైన సెత్ఫను రకత్ము చిందింపబడినపుప్డు నేను 

కూడ దగగ్ర నిలిచి అందుకు సమమ్తించి అతని చంపినవారి వసత్రములకు కావలియుంటినని చెపిప్తిని. 

1 కొరిందీయులకు 15:9 => ఏలయనగా నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వవాడను దేవుని 

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:32 => ఆ తరువాత పేతురు సకల పర్దేశములలో సంచారము చేయుచు, 

లుదద్లో కాపురమునన్ పరిశుదుధ్ల యొదద్కు వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

ఎఫెసీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు ఎఫెసులోనునన్ 

పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:5 => ఇందునుగూరిచ్ పర్ధానయాజకుడును పెదద్లందరును నాకు 

సాకుష్లైయునాన్రు. నేను వారివలన సహోదరులయొదద్కు పతిర్కలు తీసికొని, దమసుక్లోని వారినికూడ 

బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తిని. 

లేవీయకాండము 13:29 => పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడడ్మందేమి పొడ 

పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ పొడను చూడగా 

1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 
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1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

పరమగీతము 5:7 => పటట్ణములో తిరుగు కావలివారు నాకెదురుపడి ననున్కొటిట్ గాయపరచిరి 

పార్కారముమీది కావలివారు నా పైవసత్రమును దొంగిలించిరి.  

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 21:16 => తలిదండుర్ల చేతను సహోదరుల చేతను బంధువుల చేతను సేన్హితుల చేతను 

మీరు అపప్గింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు; 

యోహాను 16:9 => లోకులు నాయందు విశావ్సముంచలేదు గనుక పాపమును గూరిచ్యు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:12 => అందు నిమితత్ము నేను పర్ధానయాజకులచేత అధికారమును 

ఆజఞ్యు పొంది దమసుక్నకు పోవుచుండగా 

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 
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వచనము 14 

మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు 

ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో పలుకుట వింటిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడడ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

మారుక్ 3:28 => సమసత్ పాపములును మనుషుయ్లు చేయు దూషణలనిన్యు వారికి క్షమింపబడును 

గాని 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 
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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? 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 

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. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

లూకా 6:11 => అపుప్డు వారు వెఱిఱ్ కోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయుదమా అని 

యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱిఱ్తనము అడడ్గించెను. 

లేవీయకాండము 24:16 => యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; 

సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా 

నామమును దూషించినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 
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1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

కీరత్నలు 27:12 => అబదధ్సాకుష్లును కూర్రతవ్ము వెళల్గర్కుక్వారును నా మీదికి లేచియునాన్రు. నా 

విరోధుల యిచఛ్కు ననున్ అపప్గింపకుము  

కీరత్నలు 102:8 => దినమెలల్ నా శతుర్వులు ననున్ నిందించుచునాన్రు నామీద వెఱిఱ్కోపముగలవారు 

నా పేరు చెపిప్ శపింతురు. 

యిరిమ్యా 29:26 => వెఱిఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 

విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 

నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

మారుక్ 9:42 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో నొకని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుట వానికి మేలు. 

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 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 21:16 => తలిదండుర్ల చేతను సహోదరుల చేతను బంధువుల చేతను సేన్హితుల చేతను 

మీరు అపప్గింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు; 

లూకా 22:65 => నినున్ కొటిట్నవాడెవడో పర్వచింపుమని ఆయనను అడిగి ఆయనకు విరోధముగా 

ఇంకను అనేక దూషణ వచనములాడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:23 => వారు కేకలువేయుచు తమపై బటట్లు విదులుచ్కొని 

ఆకాశముతటుట్ దుమెమ్తిత్ పోయుచుండగా 

2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

వచనము 15 

అపుప్డు నేను పర్భువా, నీవు ఎవడవని అడుగగా పర్భువు నేను నీవు హింసించుచునన్ యేసును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:5 => ఇందునుగూరిచ్ పర్ధానయాజకుడును పెదద్లందరును నాకు 

సాకుష్లైయునాన్రు. నేను వారివలన సహోదరులయొదద్కు పతిర్కలు తీసికొని, దమసుక్లోని వారినికూడ 

బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

1 రాజులు 21:8 => అహాబు పేరట తాకీదు వార్యించి అతని ముదర్తో ముదిర్ంచి, ఆ తాకీదును 

నాబోతు నివాసము చేయుచునన్ పటట్ణపు పెదద్లకును సామంతులకును పంపెను. 

1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

యెషయా 10:1 => విధవరాండుర్ తమకు దోపుడుసొముమ్గా ఉండవలెననియు 

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

యిరిమ్యా 29:26 => వెఱిఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 

విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 
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నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

యిరిమ్యా 29:27 => అనాతోతీయుడైన యిరీమ్యాను నీవేల గదిద్ంపకపోతివి? 

యోహాను 7:45 => ఆ బంటౌర్తులు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పరిసయుయ్లయొదద్కును 

వచిచ్నపుప్డు వారు ఎందుకు మీరాయనను తీసికొని రాలేదని అడుగగా 

యోహాను 7:46 => ఆ బంటౌర్తులు ఆ మనుషుయ్డు మాటలాడినటుల్ ఎవడును ఎనన్డును 

మాటలాడలేదనిరి. 

యోహాను 7:47 => అందుకు పరిసయుయ్లు మీరుకూడ మోసపోతిరా? 

యోహాను 7:48 => అధికారులలో గాని పరిసయుయ్లలో గాని యెవడైనను ఆయనయందు 

విశావ్సముంచెనా? 

యోహాను 11:57 => పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయన ఎకక్డ ఉనన్ది ఎవనికైనను 

తెలిసియునన్యెడల తాము ఆయనను పటుట్కొనగలుగుటకు తమకు తెలియజేయవలెనని ఆజాఞ్పించి 

యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:6 => నేను పర్యాణము చేయుచు దమసుక్నకు సమీపించినపుప్డు 

మధాయ్హన్కాలమందు ఆకాశమునుండి గొపప్ వెలుగు అకసామ్తుత్గా నా చుటుట్ పర్కాశించెను. 

వచనము 16 

నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ 

పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి 

నిలువుము;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:6 => నేను పర్యాణము చేయుచు దమసుక్నకు సమీపించినపుప్డు 

మధాయ్హన్కాలమందు ఆకాశమునుండి గొపప్ వెలుగు అకసామ్తుత్గా నా చుటుట్ పర్కాశించెను. 

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెషయా 30:26 => యెహోవా తన జనుల గాయము కటిట్ వారి దెబబ్ను బాగుచేయు దినమున 

చందుర్ని వెనెన్ల సూరుయ్ని పర్కాశమువలె ఉండును సూరుయ్ని పర్కాశము ఏడు దినముల వెలుగు ఒక 

దినమున పర్కాశించినటుల్ండును.  

మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

ఆమోసు 9:1 => యెహోవా బలిపీఠమునకు పైగా నిలిచియుండుట నేను చూచితిని. అపుప్డు ఆయన 

నా కాజఞ్ ఇచిచ్న దేమనగా గడపలు కదలిపోవునటుల్గా పై కముమ్లను కొటిట్ వారందరి తలలమీద 

వాటిని పడవేసి పగులగొటుట్ము ; తరువాత వారిలో ఒకడును తపిప్ంచుకొనకుండను , 

తపిప్ంచుకొనువారిలో ఎవడును బర్దుకకుండను నేను వారినందరిని ఖడగ్ముచేత వధింతును. 
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లూకా 2:9 => పర్భువు దూత వారియొదద్కు వచిచ్ నిలిచెను; పర్భువు మహిమ వారి చుటుట్ 

పర్కాశించినందున, వారు మికిక్లి భయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:7 => అతనితో పర్యాణము చేసిన మనుషుయ్లు ఆ సవ్రము వినిరిగాని 

యెవనిని చూడక మౌనులై నిలువబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:10 => అతనికి ఆ దరశ్నము కలిగినపుప్డు వారికి సువారత్ 

పర్కటించుటకు దేవుడు మముమ్ను పిలిచియునాన్డని మేము నిశచ్యించుకొని వెంటనే మాసిదోనియకు 

బయలుదేరుటకు యతన్ము చేసితివి 

2 కొరిందీయులకు 3:10 => అతయ్ధికమైన మహిమ దీనికుండుటవలన ఇంతకు మునుపు మహిమ 

కలదిగా చేయబడినది యీ విషయములో మహిమ లేనిదాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

పర్కటన 10:1 => బలిషుఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

వచనము 17 

నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:40 => అతడు సెలవిచిచ్న తరువాత పౌలు మెటల్మీద నిలువబడి 

జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశచ్బద్ముగా ఉనన్పుప్డు అతడు హెబీర్ భాషలో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:2 => అతడు హెబీర్ భాషలో మాటలాడుట వారు విని ఎకుక్వ 

నిశశ్బద్ముగా ఉండిరి. అపుప్డతడు ఈలాగు చెపప్సాగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:7 => నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, ననున్ 

హింసించుచునాన్వని నాతో ఒక సవ్రము పలుకుట వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:8 => అందుకు నేను పర్భువా, నీవెవడవని అడిగినపుప్డు ఆయన నేను 

నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:9 => నాతోకూడ నునన్వారు ఆ వెలుగును చూచిరి గాని నాతో 

మాటలాడినవాని సవ్రము వారు వినలేదు. 

సామెతలు 13:15 => సుబుదిధ్ దయను సంపాదించును విశావ్సఘాతకుల మారగ్ము కషట్ము. 

జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

జెకరాయ్ 12:2 => నేను యెరూషలేము చుటుట్నునన్ జనులకందరికి మతుత్ పుటిట్ంచు పాతర్గా 

చేయబోవుచునాన్ను; శతుర్వులు యెరూషలేమునకు ముటట్డివేయగా అది యూదా మీదికిని వచుచ్ను.  

1 కొరిందీయులకు 10:22 => పర్భువునకు రోషము పుటిట్ంచెదమా? ఆయన కంటె మనము 

బలవంతులమా? 

ఆదికాండము 22:11 => యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబార్హామా అబార్హామా అని అతని 

పిలిచెను; అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

మతత్యి 17:6 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 

లూకా 2:9 => పర్భువు దూత వారియొదద్కు వచిచ్ నిలిచెను; పర్భువు మహిమ వారి చుటుట్ 

పర్కాశించినందున, వారు మికిక్లి భయపడిరి. 
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యోహాను 19:20 => యేసు సిలువ వేయబడిన సథ్లము పటట్ణమునకు సమీపమైయుండెను, అది 

హెబీర్ గీర్కు రోమా భాషలలో వార్యబడెను గనుక యూదులలో అనేకులు దానిని చదివిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:7 => అతనితో పర్యాణము చేసిన మనుషుయ్లు ఆ సవ్రము వినిరిగాని 

యెవనిని చూడక మౌనులై నిలువబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:8 => అందుకు నేను పర్భువా, నీవెవడవని అడిగినపుప్డు ఆయన నేను 

నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

పర్కటన 16:16 => ఇదిగో నేను దొంగవలె వచుచ్చునాన్ను; తాను దిగంబరుడుగా 

సంచరించుచునన్ందున జనులు తన దిసమొలను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తన వసత్రము 

కాపాడు కొనువాడు ధనుయ్డు. 

వచనము 18 

వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా 

యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ 

వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 16:8 => మరియు మోషే మీరు తినుటకై సాయంకాలమున మాంసమును 

ఉదయమున చాలినంత ఆహారమును యెహోవా మీకియయ్గాను, మీరు ఆయనమీద సణుగు మీ 

సణుగులను యెహోవాయే వినుచుండగాను, మేము ఏపాటివారము? మీ సణుగుట యెహోవా 

మీదనేగాని మామీద కాదనెను 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 
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మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

యోహాను 15:21 => అయితే వారు ననున్ పంపినవానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమితత్ము 

వీటిననిన్టిని మీకు చేయుదురు. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:8 => అందుకు నేను పర్భువా, నీవెవడవని అడిగినపుప్డు ఆయన నేను 

నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:3 => ఎటల్నగా కీర్సుత్ మరమ్ము దేవదరశ్నమువలన నాకు తెలియపరచబడినదను 

సంగతినిగూరిచ్ మునుపు సంకేష్పముగా వార్సితిని. 

వచనము 19 

కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు నేను అవిధేయుడను కాక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:7 => అతనితో పర్యాణము చేసిన మనుషుయ్లు ఆ సవ్రము వినిరిగాని 

యెవనిని చూడక మౌనులై నిలువబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:8 => సౌలు నేలమీదనుండి లేచి కనున్లు తెరచినను ఏమియు 

చూడలేకపోయెను గనుక వారతని చెయియ్ పటుట్కొని దమసుక్లోనికి నడిపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:9 => అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు 

పుచుచ్కొనకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:10 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నేనేమి చేయవలెనని అడుగగా, పర్భువు 

నీవు లేచి దమసుక్లోనికి వెళుల్ము; అకక్డ నీవు చేయుటకు నియమింపబడినవనిన్యు నీకు 

చెపప్బడునని నాతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:4 => కాబటిట్ వీరు పరిశుదాధ్తమ్చేత పంపబడినవారై సెలూకయకు వచిచ్ 

అకక్డనుండి ఓడయెకిక్ కుపర్కు వెళి ల్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:15 => నీవు కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సకల 

మనుషుయ్లయెదుట ఆయనకు సాకిష్వైయుందువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:17 => అతడు మనలో ఒకడుగా ఎంచబడినవాడై యీ పరిచరయ్లో 

పాలుపొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:4 => అయితే మేము పార్రథ్నయందును వాకయ్పరిచరయ్ యందును ఎడతెగక 

యుందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:19 => అతడు వారిని కుశలమడిగి, తన పరిచరయ్వలన దేవుడు 

అనయ్జనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:5 => యేసుకీర్సుత్, శరీరమునుబటిట్ దావీదు సంతానముగాను, మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:1 => కాబటిట్ ఈ పరిచరయ్ పొందినందున కరుణింపబడినవారమై 

అధైరయ్పడము. 
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2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

కొలొసస్యులకు 1:7 => ఎపఫార్ అను మా పిర్యుడైన తోడి దాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను 

నేరుచ్కొంటిరి. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 1:25 => దేవుని వాకయ్మును, అనగా యుగములలోను తరములలోను 

మరుగుచేయబడియునన్ మరమ్మును సంపూరణ్ముగా పర్కటించుటకు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

1 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

2 తిమోతి 4:5 => అయితే నీవు అనిన్ విషయములలో మితముగా ఉండుము, శర్మపడుము, 

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10 => నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి 

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:17 => అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్ దేవాలయములో 

పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనై పర్భువును చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:18 => అపుప్డాయన నీవు తవ్రపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘర్ముగా 

వెళుల్ము. ననున్గూరిచ్ నీవిచుచ్ సాక్షయ్ము వారంగీకరింపరని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:20 => మరియు నీ సాకిష్యైన సెత్ఫను రకత్ము చిందింపబడినపుప్డు నేను 

కూడ దగగ్ర నిలిచి అందుకు సమమ్తించి అతని చంపినవారి వసత్రములకు కావలియుంటినని చెపిప్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 
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2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:3 => అటిట్ మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, 

వచింప శకయ్ముకాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుషుయ్డు పలుకకూడదు. 

2 కొరిందీయులకు 12:4 => అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో శరీరములేక కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 12:5 => అటిట్వానిగూరిచ్ అతిశయింతును; నా విషయమైతేనో నా 

బలహీనతయందే గాక వేరువిధముగా అతిశయింపను. 

2 కొరిందీయులకు 12:6 => అతిశయపడుటకు ఇచఛ్యించినను నేను సతయ్మే పలుకుదును గనుక 

అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచినదానికనన్ను నావలన వినినదానికనన్ను 

ననున్ ఎకుక్వ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచునాన్ను 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

గలతీయులకు 1:12 => మనుషుయ్నివలన దానిని నేను పొందలేదు, నాకెవడును దాని బోధింపను 

లేదు గాని యేసుకీర్సుత్ బయలుపరచుటవలననే అది నాకు లభించినది. 

గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళి ల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

సామెతలు 14:25 => నిజము పలుకు సాకిష్ మనుషుయ్లను రకిష్ంచును అబదధ్ములాడువాడు వటిట్ 

మోసగాడు. 

యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 
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యెహెజేక్లు 2:1 => నరపుతుర్డా, నీవు చకక్గా నిలువబడుము, నేను నీతో మాటలాడవలెను అని 

దానియేలు 10:11 => దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; 

నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను 

వణకుచు నిలువబడితిని. 

లూకా 1:2 => ఆరంభమునుండి కనున్లార చూచి వాకయ్సేవకులైనవారు మనకు అపప్గించిన 

పర్కారము మనమధయ్ను నెరవేరిన కారయ్ములనుగూరిచ్ వివరముగ వార్యుటకు అనేకులు 

పూనుకొనాన్రు 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

1 కొరిందీయులకు 9:1 => నేను సవ్తంతుర్డను కానా? నేను అపొసత్లుడను కానా? మన పర్భువైన 

యేసును నేను చూడలేదా? పర్భువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 9:16 => నేను సువారత్ను పర్కటించుచునన్ను నాకు అతిశయ కారణము లేదు. 

సువారత్ను పర్కటింపవలసిన భారము నామీద మోపబడియునన్ది. అయోయ్, నేను సువారత్ను 

పర్కటింపకపోయినయెడల నాకు శర్మ. 

1 కొరిందీయులకు 15:8 => అందరికి కడపట అకాలమందు పుటిట్నటుట్నన్ నాకును కనబడెను; 

పర్కటన 1:2 => అతడు దేవుని వాకయ్మునుగూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ సాక్షయ్మునుగూరిచ్యు తాను 

చూచినంతమటుట్కు సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

వచనము 20 

మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ దేశమంతటను, తరువాత 

అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు 

చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:25 => గనుక అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళ అతనిని తీసికొనిపోయి గంపలో 

ఉంచి, గోడగుండ అతనిని కిర్ందికి దింపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:5 => మరియు అనయ్జనులును యూదులును తమ అధికారులతో కలిసి 

వారిమీద పడి వారిని అవమానపరచి రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:39 => వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయి పటట్ణము 

విడిచిపొండని వారిని వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10 => నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి 

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:13 => వీడు ధరమ్ శాసత్రమునకు వయ్తిరికత్ముగా దేవుని ఆరాధించుటకు 

జనులను పేర్రేపించుచునాన్డని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడడ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:15 => ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళల్ను, మీ ధరమ్శాసత్రమును 

గూరిచ్న వాదమైతే మీరే దాని చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూరిచ్ విమరశ్ చేయుటకు నాకు 

మనసుస్లేదని యూదులతో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:16 => వారిని నాయ్యపీఠము ఎదుటనుండి తోలివేసెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:30 => పౌలు జనుల సభయొదద్కు వెళల్దలచెను, గాని శిషుయ్లు 

వెళల్నియయ్లేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:31 => మరియు ఆసియ దేశాధికారులలో కొందరు అతనికి 

సేన్హితులైయుండి అతని యొదద్కు వరత్మానము పంపి నీవు నాటకశాలలోనికి వెళల్వదద్ని అతని 

వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:32 => ఆ సభ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీలాగున, 

కొందరాలాగున కేకలువేసిరి; తామెందు నిమితత్ము కూడుకొనిరో చాలమందికి తెలియలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:36 => ఈ సంగతులు నిరాకేష్పమైనవి గనుక మీరు శాంతము కలిగి 

ఏదియు ఆతురపడి చేయకుండుట అవశయ్కము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:37 => మీరు ఈ మనుషుయ్లను తీసికొనివచిచ్తిరి. వీరు గుడి 

దోచినవారు కారు, మన దేవతను దూషింపను లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:38 => దేమేతిర్కిని అతనితోకూడనునన్ కమసాలులకును ఎవని 

మీదనైనను వయ్వహారమేదైన ఉనన్యెడల నాయ్యసభలు జరుగుచునన్వి, అధిపతులు ఉనాన్రు గనుక 

వారు ఒకరితో ఒకరు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:39 => అయితే మీరు ఇతర సంగతులనుగూరిచ్ యేమైనను విచారణ 

చేయవలెనని యుంటే అది కర్మమైన సభలో పరిషాక్రమగును.  

Page  of 3329 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:40 => మనము ఈ గలిబిలినిగూరిచ్ చెపప్దగిన కారణమేమియు 

లేనందున, నేడు జరిగిన అలల్రినిగూరిచ్ మనలను విచారణలోనికి తెతుత్రేమో అని భయమవుచునన్ది. 

ఇటుల్ గుంపు కూడినందుకు తగిన కారణము చెపప్జాలమని వారితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:41 => అతడీలాగు చెపిప్ సభను ముగించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:29 => ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన తోర్ఫిమును అతనితో కూడ 

పటట్ణములో అంతకుముందు వారు చూచి యునన్ందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని 

వచెచ్నని ఊహించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:34 => సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలు 

వేయుచునన్పుప్డు అలల్రిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమమ్ని 

ఆజాఞ్పించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:35 => పౌలు మెటల్మీదికి వచిచ్నపుప్డు జనులు గుంపుకూడి 

బలవంతము చేయుచునన్ందున సైనికులు అతనిని మోసికొని పోవలసి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:36 => ఏలయనగా వానిని చంపుమని జనసమూహము కేకలు వేయుచు 

వెంబడించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:10 => ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, 

యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి 

యునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:16 => అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ 

చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని 

యునాన్డనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:19 => అందుకతడు నీవు పౌలునుగూరిచ్ సంపూరిత్గా 

విచారింపబోవునటుట్ అతనిని రేపు మహాసభయొదద్కు తీసికొని రావలెనని నినున్ వేడుకొనుటకు 

యూదులు కటుట్కటిట్ యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:20 => వారి మాటకు నీవు సమమ్తింపవదుద్ ; వారిలో 

నలువదిమందికంటె ఎకుక్వ మనుషుయ్లు అతనికొరకు పొంచియునాన్రు. వారు అతని చంపువరకు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్రు; ఇపప్డు నీయొదద్ మాట తీసికొనవలెనని 

కనిపెటుట్కొని సిదధ్ముగా ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:22 => తరువాత అతడు శతాధిపతులలో ఇదద్రిని తనయొదద్కు పిలిచి 

కైసరయవరకు వెళుల్టకు ఇనూన్రు మంది సైనికులను డెబబ్దిమంది గుఱఱ్పురౌతులను ఇనూన్రు మంది 

యీటెలవారిని రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలకు సిదధ్పరచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

Page  of 3332 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:9 => అయితే ఫేసుత్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ అకక్డ నా యెదుట ఈ సంగతులనుగూరిచ్ విమరిశ్ంపబడుట నీకిషట్మా అని 

పౌలును అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:42 => ఖైదీలలో ఎవడును ఈదుకొని పారిపోకుండునటుల్ వారిని 

చంపవలెనని సైనికులకు ఆలోచన పుటెట్ను గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:44 => కడమ వారిలో కొందరు పలకలమీదను, కొందరు ఓడ 

చెకక్లమీదను, పోవలెననియు ఆజాఞ్పించెను. ఈలాగు అందరు తపిప్ంచుకొని దరిచేరిరి. 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 37:32 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులకొరకు పొంచియుండి వారిని చంపజూతురు. 

కీరత్నలు 37:33 => వారిచేతికి యెహోవా నీతిమంతులను అపప్గింపడు వారు విమరశ్కు 

వచిచ్నపుప్డు ఆయన వారిని దోషులుగా ఎంచడు. 

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 
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2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:24 => యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు 

తింటిని; 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 
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2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

రోమీయులకు 11:13 => అనయ్జనులగు మీతో నేను మాటలాడుచునాన్ను. నేను అనయ్జనులకు 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను గనుక ఏ విధముననైనను నా రకత్సంబంధులకు రోషము పుటిట్ంచి, 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 
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ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

1 తిమోతి 2:7 => ఈ సాక్షయ్మిచుచ్టకై నేను పర్కటించువాడనుగాను, అపొసత్లుడనుగాను, విశావ్స 

సతయ్ముల విషయములో అనయ్జనులకు బోధకుడనుగాను నియమింపబడితిని. నేను సతయ్మే 

చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుటలేదు. 

2 తిమోతి 1:11 => ఆ సువారత్ విషయములో నేను పర్కటించువాడనుగాను అపొసత్లుడనుగాను, 

బోధకుడనుగాను, నియమింపబడితిని. 

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 

పరమగీతము 8:8 => మాకొక చినన్ చెలెల్లు కలదు దానికి ఇంకను వయసుస్ రాలేదు వివాహకాలము 

వచిచ్నపుప్డు మేము దానివిషయమై యేమి చేయుదుము? 

యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యెషయా 19:22 => యెహోవా వారిని కొటుట్ను సవ్సథ్పరచవలెనని ఐగుపీత్యులను కొటుట్ను వారు 

యెహోవా వైపు తిరుగగా ఆయన వారి పార్రథ్న నంగీకరించి వారిని సవ్సథ్పరచును.  

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యిరిమ్యా 1:8 => వారికి భయపడకుము, నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 3:5 => నీవు గర్హింపలేని ఏసమాటలు పలుకు జనులయొదద్కు కాదు 

ఇశార్యేలీయులయొదద్కే నినున్ పంపుచునాన్ను. 

జెకరాయ్ 9:11 => మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రకత్మునుబటిట్ తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి 

చెరపటట్బడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను. 

మతత్యి 12:18 => ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు ఈయనను నేను ఏరప్రచుకొంటిని ఈయన నా 

పార్ణమునకిషుట్డైన నా పిర్యుడు ఈయనమీద నా ఆతమ్ నుంచెదను ఈయన అనయ్జనులకు 

నాయ్యవిధిని పర్చురము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

1 కొరిందీయులకు 1:17 => బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు కీర్సుత్ ననున్ పంపలేదు గాని, కీర్సుత్యొకక్ సిలువ 

వయ్రథ్ము కాకుండునటుల్, వాకాచ్తురయ్ము లేకుండ సువారత్ పర్కటించుటకే ఆయన ననున్ పంపెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

ఎఫెసీయులకు 3:2 => మీకొరకు నాకనుగర్హింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన యేరాప్టునుగూరిచ్ 

మీరు వినియునాన్రు. 
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ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

వచనము 21 

ఈ హేతువుచేత యూదులు దేవాలయములో ననున్ పటుట్కొని చంపుటకు పర్యతన్ము చేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

కీరత్నలు 119:18 => నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునందు ఆశచ్రయ్మైన సంగతులను చూచునటుల్ నా కనున్లు 

తెరువుము.  

కీరత్నలు 146:8 => యెహోవా గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవజేయువాడు యెహోవా కుర్ంగినవారిని 

లేవనెతుత్వాడు యెహోవా నీతిమంతులను పేర్మించువాడు 

యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 

యెషయా 32:3 => చూచువారి కనున్లు మందముగా ఉండవు వినువారి చెవులు ఆలకించును. 
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యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 

యెషయా 42:7 => యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి 

పటుట్కొనియునాన్ను నినున్ కాపాడి పర్జలకొరకు నిబంధనగాను అనయ్జనులకు వెలుగుగాను నినున్ 

నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 43:8 => కనున్లుండి అంధులైనవారిని చెవులుండి బధిరులైన వారిని తీసికొనిరండి 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

యోహాను 9:39 => అపుప్డు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గుర్డిడ్వారు కావలెను, 

అను తీరుప్ నిమితత్ము నేనీలోకమునకు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 
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యెషయా 9:2 => చీకటిలో నడుచు జనులు గొపప్ వెలుగును చూచుచునాన్రు మరణచాఛ్యగల 

దేశనివాసులమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

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  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

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 4:16 => అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా పలుకబడినది నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు 

జరిగెను.) 

మతత్యి 6:22 => దేహమునకు దీపము కనేన్ గనుక నీ కనున్ తేటగా ఉండినయెడల నీ 

దేహమంతయు వెలుగుమయమై యుండును. 

మతత్యి 6:23 => నీ కనున్ చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనునన్ 

వెలుగు చీకటియై యుండినయెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపప్ది. 

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 
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యోహాను 1:4 => ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుషుయ్లకు వెలుగైయుండెను. 

యోహాను 1:5 => ఆ వెలుగు చీకటిలో పర్కాశించుచునన్ది గాని చీకటి దాని గర్హింపకుండెను. 

యోహాను 1:6 => దేవునియొదద్నుండి పంపబడిన యొక మనుషుయ్డు ఉండెను; అతని పేరు 

యోహాను. 

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 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడడ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 9:5 => నేను ఈ లోకములో ఉనన్పుప్డు లోకమునకు వెలుగునని చెపెప్ను. 

యోహాను 12:35 => అందుకు యేసు ఇంక కొంతకాలము వెలుగు మీ మధయ్ ఉండును; చీకటి 

మిముమ్ను కముమ్కొనకుండునటుల్ మీకు వెలుగు ఉండగనే నడవుడి; చీకటిలో నడుచువాడు తాను 

ఎకక్డికి పోవుచునాన్డో యెరుగడు 

యోహాను 12:36 => మీరు వెలుగు సంబంధులగునటుల్ మీకు వెలుగుండగనే వెలుగునందు 

విశావ్సముంచుడని వారితో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:4 => సహోదరులారా, ఆ దినము దొంగవలె మీమీదికి వచుచ్టకు మీరు 

చీకటిలో ఉనన్వారు కారు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:5 => మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యునాన్రు; 

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 
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1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

1 పేతురు 2:25 => మీరు గొఱఱ్లవలె దారి తపిప్పోతిరి గాని యిపుప్డు మీ ఆతమ్ల కాపరియు 

అధయ్కుష్డునైన ఆయన వైపునకు మళి ల్యునాన్రు. 

1 యోహాను 2:8 => మరియు కొర్తత్ ఆజఞ్ను మీకు వార్యుచునాన్ను. చీకటి గతించుచునన్ది, 

సతయ్మైన వెలుగు ఇపుప్డు పర్కాశించుచునన్ది గనుక అది ఆయన యందును మీ యందును సతయ్మే. 

1 యోహాను 2:9 => వెలుగులో ఉనాన్నని చెపుప్కొనుచు, తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు ఇపప్టి 

వరకును చీకటిలోనేయునాన్డు. 

యెషయా 49:24 => బలాఢుయ్ని చేతిలోనుండి కొలల్సొముమ్ ఎవడు తీసికొనగలడు? భీకరులు 

చెరపటిట్నవారు విడిపింపబడుదురా? 

యెషయా 49:25 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు బలాఢుయ్లు చెరపటిట్నవారు సహితము 

విడిపింపబడుదురు భీకరులు చెరపటిట్నవారు విడిపింపబడుదురు నీతో యుదధ్ము చేయువారితో నేనే 

యుదధ్ము చేసెదను నీ పిలల్లను నేనే రకిష్ంచెదను.  

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

యెషయా 53:9 => అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను 

ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు చేయలేదు అతని 

నోట ఏ కపటమును లేదు. 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  
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యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

లూకా 11:21 => బలవంతుడు ఆయుధములు ధరించుకొని, తన ఆవరణమును కాచుకొనునపుప్డు, 

అతని సొతుత్ భదర్ముగా ఉండును. 

లూకా 11:22 => అయితే అతనికంటె బలవంతుడైన ఒకడు అతని పైబడి జయించునపుప్డు, అతడు 

నముమ్కొనిన ఆయుధములననిన్టిని లాగుకొని అతని ఆసిత్ని పంచిపెటుట్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  
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1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:39 => మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రమువలన ఏ విషయములలో 

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 
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కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

కీరత్నలు 32:2 => యెహోవాచేత నిరోద్షి అని యెంచబడినవాడు ఆతమ్లో కపటములేనివాడు ధనుయ్డు. 

లూకా 1:77 => మరియు ఓ శిశువా, నీవు సరోవ్నన్తుని పర్వకత్వనబడుదువు మన దేవుని మహా 

వాతస్లయ్మును బటిట్ వారి పాపములను క్షమించుట వలన  

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 4:6 => ఆ పర్కారమే కిర్యలు లేకుండ దేవుడెవనిని నీతిమంతుడుగా ఎంచునో ఆ 

మనుషుయ్డు ధనుయ్డని దావీదుకూడ చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 4:7 => ఏలాగనగా తన అతికర్మములకు పరిహారము నొందినవాడు తన 

పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము నొందినవాడు ధనుయ్డు. 

రోమీయులకు 4:8 => పర్భువుచేత నిరోద్షియని ఎంచబడినవాడు ధనుయ్డు, 

రోమీయులకు 4:9 => ఈ ధనయ్వచనము సునన్తి గలవారినిగూరిచ్ చెపప్బడినదా సునన్తి 

లేనివారినిగూరిచ్కూడ చెపప్బడినదా? అబార్హాము యొకక్ విశావ్సమతనికి నీతి అని 

యెంచబడెననుచునాన్ము గదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 
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1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

1 యోహాను 2:12 => చినన్పిలల్లారా, ఆయన నామముబటిట్ మీ పాపములు క్షమింపబడినవి గనుక 

మీకు వార్యుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 1:14 => దేవుని మహిమకు కీరిత్ కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన పర్జలకు 

విమోచనము కలుగు నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

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. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 
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1 పేతురు 1:4 => మృతులలోనుండి యేసుకీర్సుత్ తిరిగి లేచుటవలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ 

మనకు కలుగునటుల్, అనగా అక్షయమైనదియు, నిరమ్లమైనదియు, వాడబారనిదియునైన సావ్సయ్ము 

మనకు కలుగునటుల్, ఆయన తన విశేష కనికరము చొపుప్న మనలను మరల జనిమ్ంపజేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

యోహాను 17:17 => సతయ్మందు వారిని పర్తిషఠ్ చేయుము; నీ వాకయ్మే సతయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 
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యూదా 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, యాకోబు సహోదరుడునైన యూదా, తండిర్యైన 

దేవునియందు పేర్మింపబడి, యేసుకీర్సుత్నందు భదర్ము చేయబడి పిలువబడినవారికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:9 => వారి హృదయములను విశావ్సమువలన పవితర్ పరచి మనకును 

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 7:38 => నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో లేఖనము చెపిప్నటుట్ వాని కడుపులోనుండి 

జీవజల నదులు పారునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 2:20 => నేను కీర్సుత్తో కూడ సిలువ వేయబడియునాన్ను; ఇకను జీవించువాడను 

నేను కాను, కీర్సేత్ నాయందు జీవించుచునాన్డు. నేనిపుప్డు శరీరమందు జీవించుచునన్ జీవితము ననున్ 
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పేర్మించి, నా కొరకు తనున్తాను అపప్గించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశావ్సమువలన 

జీవించుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 3:2 => ఇది మాతర్మే మీవలన తెలిసికొన గోరుచునాన్ను; ధరమ్శాసత్ర సంబంధ 

కిర్యలవలన ఆతమ్ను పొందితిరా లేక విశావ్సముతో వినుటవలన పొందితిరా? 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

లేవీయకాండము 24:2 => దీపము నితయ్ము వెలుగుచుండునటుల్ పర్దీపముకొరకు దంచితీసిన 

అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

సంఖాయ్కాండము 22:31 => అంతలో యెహోవా బిలాము కనున్లు తెరచెను గనుక, దూసిన ఖడగ్ము 

చేతపటుట్కొని తోర్వలో నిలిచియునన్ యెహోవా దూతను అతడు చూచి తలవంచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేయగా 

సంఖాయ్కాండము 34:2 => కనాను దేశమున, అనగా పొలిమేరలచొపుప్న మీరు చీటుల్వేసి 

సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొను కనాను దేశమున 

యెహోషువ 18:10 => వారికొరకు యెహోషువ షిలోహులో యెహోవా సనిన్ధిని వంతుచీటుల్ వేసి 

వారి వారి వంతులచొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు దేశమును పంచిపెటెట్ను. 
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2 రాజులు 5:17 => అపుప్డు యెహోవాకు తపప్ దహనబలినైనను మరి యే బలినైనను ఇతరమైన 

దేవతలకు నేనికను అరిప్ంపను; రెండు కంచరగాడిదలు మోయుపాటి మనున్ నీ దాసుడనైన నాకు 

ఇపిప్ంచకూడదా? 

2 రాజులు 6:17 => యెహోవా, వీడు చూచునటుల్ దయచేసి వీని కండల్ను తెరువుమని ఎలీషా పార్రథ్న 

చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషా చుటుట్ను పరవ్తము అగిన్ 

గుఱఱ్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను. 

యోబు 33:30 => కూపములోనుండి వారిని మరల రపిప్ంపవలెనని మానవులకొరకు రెండు 

సారులు మూడు సారులు ఈ కిర్యలనిన్టిని దేవుడు చేయువాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 51:13 => అపుప్డు అతికర్మము చేయువారికి నీ తోర్వలను బోధించెదను పాపులును నీ 

తటుట్ తిరుగుదురు. 

కీరత్నలు 119:111 => నీ శాసనములు నాకు హృదయానందకరములు అవి నాకు నితయ్సావ్సథ్య్మని 

భావించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:130 => నీ వాకయ్ములు వెలల్డి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివిలేనివారికి 

తెలివి కలిగించును 

కీరత్నలు 147:20 => ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన నాయ్యవిధులు 

వారికి తెలియకయే యునన్వి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

సామెతలు 20:12 => వినగల చెవి చూడగల కనున్ ఈ రెండును యెహోవా కలుగచేసినవే. 

పరమగీతము 8:8 => మాకొక చినన్ చెలెల్లు కలదు దానికి ఇంకను వయసుస్ రాలేదు వివాహకాలము 

వచిచ్నపుప్డు మేము దానివిషయమై యేమి చేయుదుము? 
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యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యెషయా 35:7 => ఎండమావులు మడుగులగును ఎండిన భూమిలో నీటిబుగగ్లు పుటుట్ను నకక్లు 

పండుకొనినవాటి ఉనికిపటుట్లో జముమ్ను తుంగగడిడ్యు మేతయు పుటుట్ను. 

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 49:9 => మారగ్ములలో వారు మేయుదురు చెటుల్లేని మిటట్లనిన్టిమీద వారికి మేపు 

కలుగును 

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యిరిమ్యా 23:22 => వారు నా సభలో చేరినవారైనయెడల వారు నా మాటలు నా పర్జలకు 

తెలియజేతురు, దుష కిర్యలు చేయక వారు దురామ్రగ్మును విడిచిపెటుట్నటుల్ వారిని తిర్పిప్యుందురు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 36:3 => నేను యూదా వారికి చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని నేను వారి 

దోషమును వారి పాపమును క్షమించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 
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యెహెజేక్లు 3:5 => నీవు గర్హింపలేని ఏసమాటలు పలుకు జనులయొదద్కు కాదు 

ఇశార్యేలీయులయొదద్కే నినున్ పంపుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 18:21 => అయితే దుషుట్డు తాను చేసిన పాపములనిన్టిని విడిచి, నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి నీతిని అనుసరించి నాయ్యము జరిగించినయెడల అతడు మరణమునొందడు, 

అవశయ్ముగా అతడు బర్దుకును. 

హోషేయ 14:1 => ఇశార్యేలూ, నీ పాపముచేత నీవు కూలితివి గనుక నీ దేవుడైన యెహోవాతటుట్కు 

తిరుగుము. 

మీకా 7:8 => నా శతుర్వా, నామీద అతిశయింపవదుద్, నేను కిర్ందపడినను, తిరిగిలేతును; నేను 

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

జెకరాయ్ 9:11 => మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రకత్మునుబటిట్ తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి 

చెరపటట్బడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను. 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

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 12:18 => ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు ఈయనను నేను ఏరప్రచుకొంటిని ఈయన నా 

పార్ణమునకిషుట్డైన నా పిర్యుడు ఈయనమీద నా ఆతమ్ నుంచెదను ఈయన అనయ్జనులకు 

నాయ్యవిధిని పర్చురము చేయును. 

మతత్యి 12:22 => అపుప్డు దయయ్ముపటిట్న గుర్డిడ్వాడును మూగవాడునైన యొకడు 

ఆయనయొదద్కు తేబడెను. ఆయన వానిని సవ్సథ్పరచినందున ఆ మూగవాడు మాటలాడు శకిత్యు 

చూపును గలవాడాయెను. 
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మతత్యి 13:16 => అయితే మీ కనున్లు చూచుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి, మీ చెవులు 

వినుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి. 

మతత్యి 20:34 => కాబటిట్ యేసు కనికరపడి వారి కనున్లు ముటెట్ను; వెంటనే వారు దృషిట్పొంది 

ఆయన వెంట వెళి ల్రి. 

మారుక్ 10:52 => అందుకు యేసు నీవు వెళుల్ము; నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని చెపెప్ను. 

వెంటనే వాడు తోర్వను ఆయనవెంట చూపుపొంది వెళె ల్ను. 

లూకా 5:32 => మారుమనసుస్ పొందుటకై నేను పాపులను పిలువవచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను 

పిలువరాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళి ల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

లూకా 8:16 => ఎవడును దీపము ముటిట్ంచి పాతర్తో కపిప్వేయడు, మంచము కిర్ంద పెటట్డు గాని, 

లోపలికి వచుచ్వారికి వెలుగు అగపడవలెనని దీపసత్ంభముమీద దానిని పెటుట్ను. 

లూకా 11:34 => నీ దేహమునకు దీపము నీ కనేన్ గనుక, నీ కనున్ తేటగానుంటె నీ దేహమంతయు 

వెలుగుమయమై యుండును; అది చెడినదైతే నీ దేహమును చీకటిమయమై యుండును. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 18:43 => వెంటనే వాడు చూపుపొంది దేవుని మహిమపరచుచు ఆయనను వెంబడించెను. 

పర్జలందరు అది చూచి దేవుని సోత్తర్ము చేసిరి. 

లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

యోహాను 9:7 => నీవు సిలోయము కోనేటికి వెళి ల్ అందులో కడుగుకొనుమని చెపెప్ను. సిలోయమను 

మాటకు పంపబడిన వాడని అరథ్ము. వాడు వెళి ల్ కడుగుకొని చూపు గలవాడై వచెచ్ను. 
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యోహాను 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 

యోహాను 12:46 => నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడు చీకటిలో నిలిచియుండకుండునటుల్ నేను 

ఈ లోకమునకు వెలుగుగా వచిచ్యునాన్ను. 

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

యోహాను 17:25 => నీతి సవ్రూపుడవగు తండీర్, లోకము నినున్ ఎరుగలేదు; నేను నినున్ 

ఎరుగుదును; నీవు ననున్ పంపితివని వీరెరిగియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:21 => పర్భువు హసత్ము వారికి తోడైయుండెను గనుక నమిమ్న 

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 
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రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

రోమీయులకు 11:13 => అనయ్జనులగు మీతో నేను మాటలాడుచునాన్ను. నేను అనయ్జనులకు 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను గనుక ఏ విధముననైనను నా రకత్సంబంధులకు రోషము పుటిట్ంచి, 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

1 కొరిందీయులకు 1:17 => బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు కీర్సుత్ ననున్ పంపలేదు గాని, కీర్సుత్యొకక్ సిలువ 

వయ్రథ్ము కాకుండునటుల్, వాకాచ్తురయ్ము లేకుండ సువారత్ పర్కటించుటకే ఆయన ననున్ పంపెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

గలతీయులకు 2:8 => అనగా సునన్తి పొందినవారికి అపొసత్లుడవుటకు పేతురునకు సామరథ్య్ము 

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 
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ఎఫెసీయులకు 1:19 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ దేవుడైన మహిమ సవ్రూపియగు తండిర్, 

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 3:2 => మీకొరకు నాకనుగర్హింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన యేరాప్టునుగూరిచ్ 

మీరు వినియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:5 => మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యునాన్రు; 

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

1 తిమోతి 2:7 => ఈ సాక్షయ్మిచుచ్టకై నేను పర్కటించువాడనుగాను, అపొసత్లుడనుగాను, విశావ్స 

సతయ్ముల విషయములో అనయ్జనులకు బోధకుడనుగాను నియమింపబడితిని. నేను సతయ్మే 

చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుటలేదు. 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

హెబీర్యులకు 10:32 => అయితే మీరు వెలిగింపబడిన మీదట, శర్మలతో కూడిన గొపప్ పోరాటము 

సహించిన పూరవ్పు దినములు జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుడి. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

వచనము 22 

అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి 

మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ పర్జలకును అనయ్జనులకును 

వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:2 => అగిర్పప్రాజా, తమరు యూదులలో ఉండు సమసత్మైన 

ఆచారములను వివాదములను విశేషముగా ఎరిగినవారు గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:27 => అగిర్పప్ రాజా, తమరు పర్వకత్లను నముమ్చునాన్రా? 

నముమ్చునాన్రని నేనెరుగుదును. 

నిరగ్మకాండము 4:13 => అందుకతడు అయోయ్ పర్భువా, నీవు పంప తలంచినవానినే పంపుమనగా 

నిరగ్మకాండము 4:14 => ఆయన మోషేమీద కోపపడి లేవీయుడగు నీ అనన్యైన అహరోను లేడా? 

అతడు బాగుగా మాటలాడగలడని నేనెరుగుదును, ఇదిగో అతడు నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డు, 

అతడు నినున్ చూచి తన హృదయమందు సంతోషించును; 

యెషయా 50:5 => పర్భువగు యెహోవా నా చెవికి విను బుదిధ్ పుటిట్ంపగా నేను ఆయనమీద 

తిరుగుబాటు చేయలేదు వినకుండ నేను తొలగిపోలేదు.  

యిరిమ్యా 20:9 => ఆయన పేరు నేనెతత్ను, ఆయన నామమునుబటిట్ పర్కటింపను, అని 

నేననుకొంటినా? అది నా హృద యములో అగిన్వలె మండుచు నా యెముకలలోనే 

మూయబడియునన్టుల్నన్ది; నేను ఓరిచ్ యోరిచ్ విసికియునాన్ను, చెపప్క మానలేదు. 

యెహెజేక్లు 2:7 => అయినను ఆ జనులకు భయపడకుము, వారి మాటలకును భయపడకుము. 

వారు తిరుగుబాటు చేయువారు వారికి భయపడకుము. 

యెహెజేక్లు 2:8 => వారు తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక వారు వినినను వినకపోయినను నేను 

సెలవిచిచ్న మాటను నీవు వారికి తెలియజేయుము. 

యెహెజేక్లు 3:14 => ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడుకొనిపోగా నా మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా 

వాయ్కులపడుచు కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు, యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను. 

యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 9:5 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్మును ఇశార్యేలీయులు అతడు 

చెపిప్నటే ల్ చేసిరి. 
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యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 

యిరిమ్యా 13:5 => యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ నేను పోయి యూఫర్టీసునొదద్ దాని దాచిపెటిట్తిని. 

యిరిమ్యా 18:3 => నేను కుమమ్రి యింటికి వెళల్గా వాడు తన సారెమీద పని చేయుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 3:2 => నేను నోరు తెరువగా ఆయన ఆ గర్ంథము నాకు తినిపించి 

యెహెజేక్లు 12:7 => ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ నేను చేసితిని, ఎటల్నగా నేను దేశాంతరము 

పోవువాడనైనటుట్గా పగటియందు నా సామగిర్ని బయటికి తెచిచ్ అసత్మయమున నాచేతితో గోడకు 

కనన్ము వేసి వారు చూచుచుండగా సామగిర్ని తీసికొని మూట భుజముమీద పెటుట్కొంటిని  

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:8 => వారికి ఈ సంగతులనిన్యు వివరించి వారిని యొపేప్కు పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:9 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్ దూత వెంబడి వెళి ల్, దూతవలన జరిగినది 

నిజముగా జరిగెనని గర్హింపక, తనకు దరశ్నము కలిగెనని తలంచెను. 

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 

హెబీర్యులకు 4:11 => కాబటిట్ అవిధేయతవలన వారు పడిపోయినటుల్గా మనలో ఎవడును 

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 
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1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

వచనము 23 

పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:19 => పిమమ్ట అతడు దమసుక్లోనునన్ శిషుయ్లతో కూడ కొనిన్ 

దినములుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:27 => ఆ దినములయందు పర్వకత్లు యెరూషలేమునుండి 

అంతియొకయకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:28 => వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమంతట గొపప్ 

కరవు రాబోవుచునన్దని ఆతమ్దావ్రా సూచించెను. అది కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ కాలమందు సంభవించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:30 => ఆలాగున చేసి బరన్బా సౌలు అను వారిచేత పెదద్ల యొదద్కు 

దానిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:28 => అతడు యెరూషలేములో వారితోకూడ వచుచ్చు పోవుచు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:17 => అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్ దేవాలయములో 

పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనై పర్భువును చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:18 => అపుప్డాయన నీవు తవ్రపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘర్ముగా 

వెళుల్ము. ననున్గూరిచ్ నీవిచుచ్ సాక్షయ్ము వారంగీకరింపరని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:16 => ఆయన గతకాలములలో సమసత్జనులను తమ తమ 

మారగ్ములయందు నడువనిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:17 => అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వరష్మును, 

ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ 
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హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా 

చెపిప్రి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:18 => వారీలాగు చెపిప్ తమకు బలి అరిప్ంపకుండ సమూహములను 

ఆపుట బహు పర్యాసమాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:21 => వారు ఆ పటట్ణములో సువారత్ పర్కటించి అనేకులను 

శిషుయ్లనుగా చేసిన తరువాత లుసత్రకును ఈకొనియకును అంతియొకయకును తిరిగివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

రోమీయులకు 11:18 => నీవు అతిశయించితివా, వేరు నినున్ భరించుచునన్దిగాని నీవు వేరును 

భరించుట లేదు. 

రోమీయులకు 11:19 => అందుకు నేను అంటుకటట్బడు నిమితత్ము కొమమ్లు విరిచివేయబడినవని 

నీవు చెపుప్దువు. 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

Page  of 3364 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడాడ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 
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మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

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 21:30 => అతడు రెండవవానియొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్కారమే చెపప్గా వాడు అయాయ్, 

పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిదద్రిలో ఎవడు తండిర్ యిషట్పర్కారము చేసినవాడని వారినడిగెను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

మారుక్ 6:12 => కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

లూకా 13:5 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 
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లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

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 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

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 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:19 => కాబటిట్ అనయ్జనులలోనుండి దేవునివైపు తిరుగుచునన్వారిని 

మనము కషట్పెటట్క 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

విలాపవాకయ్ములు 3:40 => మన మారగ్ములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతటుట్ 

తిరుగుదము. 

హోషేయ 12:6 => కాబటిట్ నీవు నీ దేవునితటుట్ తిరుగవలెను; కనికరమును నాయ్యమును 

అనుసరించుచు ఎడతెగక నీ దేవునియందు నమిమ్క నుంచుము. 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 3:16 => వారి హృదయము పర్భువు వైపునకు ఎపుప్డు తిరుగునో అపుప్డు 

ముసుకు తీసివేయబడును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 
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యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడడ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 3:10 => అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:12 => సుంకరులును బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్ బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని 

నడుగగా 

లూకా 3:13 => అతడు మీకు నిరణ్యింపబడిన దానికంటె ఎకుక్వ తీసికొనవదద్ని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

లూకా 19:9 => అందుకు యేసు ఇతడును అబార్హాము కుమారుడే; ఎందుకనగా నేడు ఈ యింటికి 

రక్షణ వచిచ్యునన్ది. 
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ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:20 => అయితే మీరు యేసునుగూరిచ్ విని, 

ఎఫెసీయులకు 4:21 => ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు 

ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

ఎఫెసీయులకు 4:23 => మీ చితత్వృతిత్యందు నూతనపరచబడినవారై, 

ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:27 => అపవాదికి చోటియయ్కుడి; 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 
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ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 
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ఎఫెసీయులకు 5:10 => గనుక పర్భువుకేది పీర్తికరమైనదో దానిని పరీకిష్ంచుచు, వెలుగు 

సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:12 => ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు 

పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను అవమానకరమైయునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:13 => సమసత్మును ఖండింపబడి వెలుగుచేత పర్తయ్క్షపరచబడును; 

పర్తయ్క్షపరచునది ఏదో అది వెలుగేగదా 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడడ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

ఎఫెసీయులకు 5:16 => అజాఞ్నులవలె కాక, జాఞ్నులవలె నడుచుకొనునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:17 => ఇందు నిమితత్ము మీరు అవివేకులు కాక పర్భువు యొకక్ చితత్మేమిటో 

గర్హించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరు ణ్లై యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:19 => ఒకనినొకడు కీరత్నలతోను సంగీతములతోను ఆతమ్ సంబంధమైన 

పాటలతోను హెచచ్రించుచు, మీ హృదయములలో పర్భువునుగూరిచ్ పాడుచు కీరిత్ంచుచు, 

ఎఫెసీయులకు 5:20 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట సమసత్మునుగూరిచ్ తండిర్యైన దేవునికి 

ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

ఎఫెసీయులకు 5:21 => కీర్సుత్నందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:22 => సతరీలారా, పర్భువునకువలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:23 => కీర్సుత్ సంఘమునకు శిరసైస్ యునన్లాగున పురుషుడు భారయ్కు 

శిరసైస్యునాన్డు. కీర్సేత్ శరీరమునకు రక్షకుడైయునాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 5:24 => సంఘము కీర్సుత్నకు లోబడినటుట్గా భారయ్లు కూడ పర్తి విషయములోను 

తమ పురుషులకు లోబడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

ఎఫెసీయులకు 6:2 => నీకు మేలు కలుగునటుల్ నీ తండిర్ని తలిల్ని సనామ్నింపుము,  

ఎఫెసీయులకు 6:3 => అపుప్డు నీవు భూమిమీద దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగువుదు, ఇది వాగాద్నముతో 

కూడిన ఆజఞ్లలో మొదటిది. 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:6 => మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, 

కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 6:7 => మనుషుయ్లకు చేసినటుట్ కాక పర్భువునకు చేసినటే ట్ యిషట్పూరవ్కముగా 

సేవచేయుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

తీతుకు 2:2 => ఏలాగనగా వృదుధ్లు మితానుభవము గలవారును, మానుయ్లును, సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారును, విశావ్స పేర్మ సహనములయందు లోపము లేనివారునై యుండవలెననియు, 
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తీతుకు 2:3 => ఆలాగుననే వృదధ్సతరీలు కొండెకతెత్లును, మిగుల మదయ్పానాసకుత్లునై యుండక, 

పర్వరత్నయందు భయభకుత్లు గలవారై యుండవలెననియు, దేవుని వాకయ్ము దూషింపబడకుండునటుల్,  

తీతుకు 2:4 => యౌవన సతరీలు తమ భరత్లకు లోబడియుండి తమ భరత్లను శిశువులను 

పేర్మించువారును సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారును పవితుర్లును ఇంట ఉండి పనిచేసికొనువారును మంచివారునై 

యుండవలెనని బుదిధ్చెపుప్చు, 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 

తీతుకు 2:6 => అటువలెనే సవ్సథ్బుదిద్ గలవారై యుండవలెనని యౌవన పురుషులను 

హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

తీతుకు 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 

తీతుకు 2:9 => దాసులైనవారు అనిన్ విషయములయందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును 

అలంకరించునటుల్, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెపప్క, 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

1 పేతురు 1:14 => నేను పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లై యుండుడని 

వార్యబడియునన్ది.  
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1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 1:16 => మిముమ్ను పిలిచిన వాడు పరిశుదుధ్డైయునన్ పర్కారము మీరును సమసత్ 

పర్వరత్నయందు పరిశుదుధ్లైయుండుడి. 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

1 పేతురు 2:10 => ఒకపుప్డు పర్జగా ఉండక యిపుప్డు దేవుని పర్జయైతిరి; ఒకపుప్డు 

కనికరింపబడక యిపుప్డు కనికరింపబడినవారైతిరి. 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రుగ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

1 పేతురు 4:5 => సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్టకు సిదధ్ముగా ఉనన్వానికి 

వారుతత్రవాదులైయునాన్రు. 
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2 పేతురు 1:5 => ఆ హేతువుచేతనే మీమటుట్కు మీరు పూరణ్జాగర్తత్ గలవారై, మీ విశావ్సమునందు 

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

2 పేతురు 1:6 => జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, 

సహనమునందు భకిత్ని, 

2 పేతురు 1:7 => భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

లేవీయకాండము 5:16 => పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని 

నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్ 

బలియగు పొటే ట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:30 => ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ 

కలుగునపుప్డు అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:10 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమందు వార్యబడిన ఆయన ఆజఞ్లను 

కటట్డలను నీవు గైకొని, నీ దేవుడైన యెహోవా మాట విని, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను 

నీ దేవుడైన యెహోవా వైపు మళుల్నపుప్డు యెహోవా నీ పితరులయందు ఆనందించినటుల్ నీకు మేలు 

చేయుటకు నీయందును ఆనందించి నీవైపు మళుల్ను. 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యెషయా 10:21 => శేషము తిరుగును, యాకోబు శేషము బలవంతుడగు దేవునివైపు తిరుగును. 
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యెషయా 31:6 => ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఎవనిమీద విశేషముగా తిరుగుబాటు చేసితిరో 

ఆయనవైపు తిరుగుడి. 

యెషయా 59:20 => సీయోనునొదద్కును యాకోబులో తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళుల్కొనిన 

వారియొదద్కును విమోచకుడు వచుచ్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 13:5 => యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ నేను పోయి యూఫర్టీసునొదద్ దాని దాచిపెటిట్తిని. 

యిరిమ్యా 18:11 => కాబటిట్ నీవు వెళి ల్ యూదావారితోను యెరూషలేము నివాసులతోను ఇటల్నుము 

యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట ఏదనగా మీమీదికి తెచుచ్టకై నేను కీడును కలిప్ంచుచునాన్ను, మీకు 

విరోధముగా ఒక యోచన చేయుచునాన్ను, మీరందరు మీ మీ దుషట్మారగ్ములను విడిచి మీ 

మారగ్ములను మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొనుడి. 

యిరిమ్యా 25:5 => మీరందరు మీ చెడడ్మారగ్మును మీ దుషట్ కిర్యలను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల, 

యెహోవా మీకును మీ పితరులకును నితయ్నివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు నివసింతురని 

చెపుప్టకై,  

యిరిమ్యా 35:15 => మరియు పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు పర్తివాడును తన దురామ్రగ్తను విడిచి మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొనినయెడలను, 

అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు నుండినయెడలను, నేను మీకును మీ 

పితరులకును ఇచిచ్న దేశములో మీరు నివసింతురని నేను పర్కటించితిని గాని మీరు చెవియొగగ్క నా 

మాట వినకపోతిరి 

యిరిమ్యా 36:3 => నేను యూదా వారికి చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని నేను వారి 

దోషమును వారి పాపమును క్షమించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 

యెహెజేక్లు 14:6 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు నీవు ఈ మాట చెపుప్ము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ విగర్హములను విడిచిపెటిట్ మీరు చేయు హేయ కృతయ్ములనిన్టిని మాని 

మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి 

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 
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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.  

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోవేలు 2:12 => ఇపుప్డైనను మీరు ఉపవాసముండి కనీన్రు విడుచుచు దుఃఖించుచు 

మనఃపూరవ్కముగా తిరిగి నాయొదద్కు రండి. ఇదే యెహోవా వాకుక్ 

యోనా 3:8 => ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్ తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము లయము కాకుండ తన 

కోపాగిన్ చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు పుచుచ్కొనకూడదు, పశువులుగాని 

యెదుద్లుగాని గొఱఱ్లుగాని మేత మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 

జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 10:6 => ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

మారుక్ 2:17 => యేసు ఆ మాట విని రోగులకే గాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు; నేను 

పాపులనే పిలువ వచిచ్తినిగాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదని వారితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:26 => అతడు యెరూషలేములోనికి వచిచ్ శిషుయ్లతో కలిసికొనుటకు 

యతన్ముచేసెను గాని, అతడు శిషుయ్డని నమమ్క అందరును అతనికి భయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:15 => నీవు కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సకల 

మనుషుయ్లయెదుట ఆయనకు సాకిష్వైయుందువు. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 10:18 => అయినను నేను చెపుప్నదేమనగా, వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?వారి 

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 
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1 తిమోతి 2:7 => ఈ సాక్షయ్మిచుచ్టకై నేను పర్కటించువాడనుగాను, అపొసత్లుడనుగాను, విశావ్స 

సతయ్ముల విషయములో అనయ్జనులకు బోధకుడనుగాను నియమింపబడితిని. నేను సతయ్మే 

చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుటలేదు. 

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 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

వచనము 24 

అతడు ఈలాగు సమాధానము చెపుప్కొనుచుండగా ఫేసుత్ పౌలా, నీవు వెఱిఱ్వాడవు, అతివిదయ్ వలన నీకు 

వెఱిఱ్పటిట్నదని గొపప్ శబద్ముతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

మతత్యి 2:14 => అపుప్డతడు లేచి, రాతిర్వేళ శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:27 => ఏడు దినములు కావచిచ్నపుప్డు ఆసియనుండి వచిచ్న 

యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా 

పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:18 => నేను శుదిధ్ చేసికొనినవాడనై యీలాగు అపప్గించుచుండగా 

వారు దేవాలయములో ననున్ చూచిరి. నేను గుంపుకూరిచ్ యుండలేదు, నావలన అలల్రి కాలేదు. 

ఆసియనుండి వచిచ్న కొందరు యూదులు ఉండిరి; 

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. 

వచనము 25 
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అందుకు పౌలు ఇటల్నెను మహా ఘనతవహించిన ఫేసూత్, నేను వెఱిఱ్వాడను కానుగాని సతయ్మును 

సవ్సథ్బుదిధ్యు గల మాటలనే చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26 => అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల 

పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10 => నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి 

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:10 => ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, 

యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి 

యునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:16 => అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ 

చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని 

యునాన్డనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:19 => అందుకతడు నీవు పౌలునుగూరిచ్ సంపూరిత్గా 

విచారింపబోవునటుట్ అతనిని రేపు మహాసభయొదద్కు తీసికొని రావలెనని నినున్ వేడుకొనుటకు 

యూదులు కటుట్కటిట్ యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:20 => వారి మాటకు నీవు సమమ్తింపవదుద్ ; వారిలో 

నలువదిమందికంటె ఎకుక్వ మనుషుయ్లు అతనికొరకు పొంచియునాన్రు. వారు అతని చంపువరకు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్రు; ఇపప్డు నీయొదద్ మాట తీసికొనవలెనని 

కనిపెటుట్కొని సిదధ్ముగా ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:22 => తరువాత అతడు శతాధిపతులలో ఇదద్రిని తనయొదద్కు పిలిచి 

కైసరయవరకు వెళుల్టకు ఇనూన్రు మంది సైనికులను డెబబ్దిమంది గుఱఱ్పురౌతులను ఇనూన్రు మంది 

యీటెలవారిని రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలకు సిదధ్పరచి 

1 సమూయేలు 7:12 => అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయి తీసి మిసాప్కును షేనుకును మధయ్ దానిని 

నిలిపి యింతవరకు యెహోవా మనకు సహాయము చేసెనని చెపిప్ దానికి ఎబెనెజరు1 అను పేరు 

పెటెట్ను. 

ఎజార్ 8:31 => మేము మొదటి నెల పండెర్ండవ దినమందు యెరూషలేమునకు వచుచ్టకై అహవా 

నదినుండి బయలుదేరగా, మా దేవుని హసత్ము మాకు తోడుగానుండి, శతుర్వులచేతిలోనుండియు 

మారగ్మందు పొంచియునన్వారిచేతిలోనుండియు మముమ్ను తపిప్ంచినందున 

కీరత్నలు 18:47 => ఆయన నా నిమితత్ము పర్తిదండన చేయు దేవుడు జనములను నాకు 

లోపరచువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 66:12 => నరులు మా నెతిత్మీద ఎకుక్నటుల్ చేసితివి మేము నిపుప్లలోను నీళల్లోను 

పడితివిు అయినను నీవు సమృధిధ్గలచోటికి మముమ్ రపిప్ంచియునాన్వు.  

కీరత్నలు 118:10 => అనయ్జనులందరు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను 

వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

కీరత్నలు 118:11 => నలుదిశలను వారు ననున్ చుటుట్కొనియునాన్రు యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

కీరత్నలు 118:12 => కందిరీగలవలె నామీద ముసిరియునాన్రు ముండుల్ కాలిచ్న మంట 

ఆరిపోవునటుల్ వారు నశించిపోయిరి యెహోవా నామమునుబటిట్ నేను వారిని నిరూమ్లము చేసెదను. 

కీరత్నలు 118:13 => నేను పడునటుల్ నీవు ననున్ గటిట్గా తోసితివి యెహోవా నాకు సహాయము 

చేసెను. 

కీరత్నలు 124:1 => మనుషుయ్లు మనమీదికి లేచినపుప్డు యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల 

కీరత్నలు 124:2 => వారి ఆగర్హము మనపైని రగులుకొనినపుప్డు 
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కీరత్నలు 124:3 => యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల వారు మనలను పార్ణముతోనే 

మింగివేసియుందురు 

కీరత్నలు 124:8 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవా నామమువలననే మనకు 

సహాయము కలుగుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:22 => ఇదిగో నేనిపుప్డు ఆతమ్యందు బంధింపబడినవాడనై 

యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ను, అకక్డ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదుగాని, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:23 => బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని 

పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:25 => ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను 

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:21 => అనిన్టికి కుదురుబాటు కాలములు వచుచ్నని దేవుడు ఆదినుండి 

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:24 => మరియు సమూయేలు మొదలుకొని యెందరు పర్వకత్లు 

పర్వచించిరో వారందరు ఈ దినమునుగూరిచ్ పర్కటించిరి. 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

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 
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మతత్యి 17:4 => అపుప్డు పేతురు పర్భువా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; నీకిషట్మైతే ఇకక్డ నీకు 

ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దునని యేసుతో 

చెపెప్ను. 

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 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 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 3:14 => అరణయ్ములో మోషే సరప్మును ఏలాగు ఎతెత్నో,  

యోహాను 3:15 => ఆలాగే విశవ్సించు పర్తివాడును నశింపక ఆయన దావ్రా నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ మనుషయ్కుమారుడు ఎతత్బడవలెను. 

యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 
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రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

పర్కటన 15:3 => వారు పర్భువా, దేవా, సరావ్ధికారీ, నీ కిర్యలు ఘనమైనవి, ఆశచ్రయ్మైనవి; 

యుగములకు రాజా, నీ మారగ్ములు నాయ్యములును సతయ్ములునై యునన్వి; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:2 => నీ దేవుడైన యెహోవా చేసిన శిక్షను ఆయన మహిమను ఆయన 

బాహుబలమును ఆయన చాపిన చేతిని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:9 => యీ సథ్లమునకు మనలను చేరిచ్, పాలు తేనెలు పర్వహించు 

దేశమైయునన్ యీ దేశమును మనకిచెచ్ను. 

2 రాజులు 23:2 => యూదావారినందరిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లనందరిని, యాజకులను 

పర్వకత్లను అలుప్లనేమి ఘనులనేమి జనులందరిని పిలుచుకొని, యెహోవా మందిరమునకు వచిచ్ 

వారు వినుచుండగా, యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథములోని మాటలనిన్టిని 

చదివించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:26 => యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులకు దేవుడు 

సహాయముచేయగా వారు ఏడు కోడెలను ఏడు గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను బలులుగా అరిప్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:16 => రాజైన దావీదు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగు 

మనవి చేసెను దేవా యెహోవా, నీవు ననున్ ఇంత హెచుచ్లోనికి తెచుచ్టకు నేను ఎంతటివాడను? నా 

యిలుల్ ఏమాతర్పుది? 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => పినన్లేగాని పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సతరీలే గాని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయనివారికందరికిని మరణము విధించుదుమనియు నిషక్రష్ 

చేసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:7 => ఫిలిషీత్యులతోను గూరబ్యలులో నివసించిన అరబీయులతోను 

మెహూనీయులతోను అతడు యుదధ్ము చేయగా దేవుడు అతనికి సహాయము చేసెను. 

నెహెమాయ్ 2:8 => పటట్ణపార్కారమునకును, మందిరముతో సంబంధించిన కోటగుమమ్ములకును, 

నేను పర్వేశింపబోవు ఇంటికిని, దూలములు మార్నులు ఇచుచ్నటుల్గా రాజుగారి అడవులను కాయు 
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ఆసాపునకు ఒక తాకీదును ఇయుయ్డని అడిగితిని; ఆలాగు నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప 

చూపుచునన్ నా దేవుని కరుణాహసత్ము కొలది రాజు నా మనవి ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

యోహాను 8:31 => కాబటిట్ యేసు, తనను నమిమ్న యూదులతో మీరు నా వాకయ్మందు 

నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిషుయ్లైయుండి సతయ్మును గర్హించెదరు; 

యోహాను 9:29 => దేవుడు మోషేతో మాటలాడెనని యెరుగుదుము గాని వీడెకక్డనుండి వచెచ్నో 

యెరుగమని చెపిప్ వానిని దూషించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట 

ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:25 => అంతట వారు సాక్షయ్మిచుచ్చు పర్భువు వాకయ్ము బోధించి 

యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళుల్చు, సమరయుల అనేక గార్మములలో సువారత్ పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:28 => యేసే కీర్సుత్ అని లేఖనములదావ్రా అతడు దృషాట్ంతపరచి, 

యూదుల వాదమును బహిరంగముగాను గటిట్గాను ఖండించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఫేలికుస్ యూదురాలైన దుర్సిలల్ అను 

తన భారయ్తోకూడ వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీర్సుత్యేసునందలి విశావ్సమునుగూరిచ్ అతడు 

బోధింపగా వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:27 => అగిర్పప్ రాజా, తమరు పర్వకత్లను నముమ్చునాన్రా? 

నముమ్చునాన్రని నేనెరుగుదును. 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 
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1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

వచనము 26 

రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో 

ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన 

కారయ్ము కాదు. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 22:1 => నా దేవా నా దేవా, నీవు ననేన్ల విడనాడితివి? ననున్ రకిష్ంపక నా ఆరత్ధవ్ని వినక 

నీవేల దూరముగా నునాన్వు? 

కీరత్నలు 69:36 => ఆయన సేవకుల సంతానము దానిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును ఆయన నామమును 

పేర్మించువారు అందులో నివసించెదరు. 

యెషయా 53:1 => మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను? యెహోవా బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? 
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యెషయా 53:2 => లేతమొకక్వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొకక్వలెను అతడు 

ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, 

అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము లేదు.  

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

యెషయా 53:4 => నిశచ్యముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను 

వహించెను అయినను మొతత్ బడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను 

శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.  

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

యెషయా 53:9 => అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను 

ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు చేయలేదు అతని 

నోట ఏ కపటమును లేదు. 
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యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

దానియేలు 9:24 => 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. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 
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యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 18:31 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి ఇదిగో యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ పర్వకత్లచేత వార్యబడిన మాటలనిన్యు నెరవేరచ్బడును. 

లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

లూకా 18:33 => ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల 

లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:25 => ఆయననుగూరిచ్ దావీదు ఇటల్నెను నేనెలల్పుప్డు నా యెదుట 

పర్భువును చూచుచుంటిని ఆయన నా కుడిపారశ్వ్మున నునాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:26 => కావున నా హృదయము ఉలల్సించెను; నా నాలుక ఆనందించెను 

మరియు నా శరీరము కూడ నిరీక్షణ గలిగి నిలకడగా ఉండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:28 => నాకు జీవమారగ్ములు తెలిపితివి నీ దరశ్నమనుగర్హించి ననున్ 

ఉలాల్సముతో నింపెదవు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

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 2:31 => కీర్సుత్ పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము 

కుళి ల్పోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:34 => మరియు ఇక కుళుల్పటట్కుండ ఆయనను మృతులలోనుండి 

లేపుటనుబటిట్ దావీదునకు అనుగర్హించిన పవితర్మైన వరములను మీకనుగర్హింతును, అవి 

నమమ్కములైనవని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 16:8 => సదాకాలము యెహోవాయందు నా గురి నిలుపుచునాన్ను. ఆయన నా కుడి 

పారశ్వ్మందు ఉనాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను. 

కీరత్నలు 16:9 => అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచునన్ది నా ఆతమ్ హరిష్ంచుచునన్ది నా 

శరీరముకూడ సురకిష్తముగా నివసించుచునన్ది 
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కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

మతత్యి 27:53 => వారు సమాధులలోనుండి బయటికి వచిచ్ ఆయన లేచిన తరువాత పరిశుదధ్ 

పటట్ణములో పర్వేశించి అనేకులకు అగపడిరి. 

యోహాను 10:18 => ఎవడును నా పార్ణము తీసికొనడు; నా అంతట నేనే దాని పెటుట్చునాన్ను; 

దాని పెటుట్టకు నాకు అధికారము కలదు, దాని తిరిగి తీసికొనుటకును నాకు అధికారము కలదు; నా 

తండిర్వలన ఈ ఆజఞ్ పొందితిననెను. 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 15:21 => మనుషుయ్ని దావ్రా మరణము వచెచ్ను గనుక మనుషుయ్ని దావ్రానే 

మృతుల పునరుతాథ్నమును కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:22 => ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొందుచునాన్రో, ఆలాగుననే 

కీర్సుత్నందు అందరు బర్దికింపబడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:23 => పర్తివాడును తన తన వరుసలోనే బర్దికింపబడును; పర్థమ ఫలము 

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

యెషయా 42:6 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని చెరసాలలోనుండి 

వెలుపలికి తెచుచ్టకును చీకటిలో నివసించువారిని బందీగృహములోనుండి వెలుపలికి తెచుచ్టకును  

యెషయా 62:2 => జనములు నీ నీతిని కనుగొనును రాజులందరు నీ మహిమను చూచెదరు 

యెహోవా నియమింపబోవు కొర్తత్పేరు నీకు పెటట్బడును. 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 
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లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:4 => ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుషుయ్లకు వెలుగైయుండెను. 

యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

యోహాను 8:12 => మరల యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును, ననున్ వెంబడించువాడు చీకటిలో 

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 9:5 => నేను ఈ లోకములో ఉనన్పుప్డు లోకమునకు వెలుగునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట 

ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:25 => అంతట వారు సాక్షయ్మిచుచ్చు పర్భువు వాకయ్ము బోధించి 

యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళుల్చు, సమరయుల అనేక గార్మములలో సువారత్ పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 
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గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:28 => యేసే కీర్సుత్ అని లేఖనములదావ్రా అతడు దృషాట్ంతపరచి, 

యూదుల వాదమును బహిరంగముగాను గటిట్గాను ఖండించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:27 => అగిర్పప్ రాజా, తమరు పర్వకత్లను నముమ్చునాన్రా? 

నముమ్చునాన్రని నేనెరుగుదును. 

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 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 
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వచనము 27 

అగిర్పప్ రాజా, తమరు పర్వకత్లను నముమ్చునాన్రా? నముమ్చునాన్రని నేనెరుగుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:20 => ఆ యేసు బర్దికియునాన్డని పౌలు చెపెప్ను. నేనటిట్ వాదముల 

విషయమై యేలాగున విచారింపవలెనో యేమియు తోచక, యెరూషలేమునకు వెళి ల్ అకక్డ వీటినిగూరిచ్ 

విమరిశ్ంపబడుటకు అతని కిషట్మవునేమో అని అడిగితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

2 రాజులు 9:11 => యెహూ బయలుదేరి తన యజమానుని సేవకులయొదద్కు రాగా ఒకడు ఏమి 

సంభవించినది? ఆ వెఱిఱ్వాడు నీయొదద్కు వచిచ్న హేతువేమని అతని నడుగగా, అతడు వానిని వాని 

మాటలు మీరెరిగెయునాన్రని చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 29:26 => వెఱిఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 

విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 
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నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

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. 

మారుక్ 3:21 => ఆయన ఇంటివారు సంగతి విని, ఆయన మతి చలించియునన్దని చెపిప్ ఆయనను 

పటుట్కొనబోయిరి. 

యోహాను 8:48 => అందుకు యూదులు నీవు సమరయుడవును దయయ్ము పటిట్నవాడవును అని 

మేము చెపుప్మాట సరియేగదా అని ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 8:52 => అందుకు యూదులు నీవు దయయ్ము పటిట్నవాడవని యిపుప్డెరుగుదుము; 

అబార్హామును పర్వకత్లును చనిపోయిరి; అయినను ఒకడు నా మాట గైకొనినయెడల వాడు ఎనన్డును 

మరణము రుచి చూడడని నీవు చెపుప్చునాన్వు 

యోహాను 10:20 => వారిలో అనేకులు వాడు దయయ్ము పటిట్నవాడు, వెఱిఱ్వాడు; వాని మాట 

ఎందుకు వినుచునాన్రనిరి. 

యోహాను 10:21 => మరి కొందరు ఇవి దయయ్ము పటిట్నవాని మాటలు కావు; దయయ్ము గుర్డిడ్వారి 

కనున్లు తెరవగలదా అనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 2:13 => మనుషయ్జాఞ్నము నేరుప్ మాటలతో గాక ఆతమ్ సంబంధమైన 

సంగతులను ఆతమ్ సంబంధమైన సంగతులతో సరిచూచుచు, ఆతమ్ నేరుప్ మాటలతో వీటినిగూరిచ్యే 

మేము బోధించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱిఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 
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1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱిఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

2 కొరిందీయులకు 5:13 => ఏలయనగా మేము వెఱిర్వారమైతిమా దేవుని నిమితత్మే; సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

కీరత్నలు 123:4 => మముమ్ను కరుణింపుము మముమ్ను కరుణింపుము. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

యెషయా 59:15 => సతయ్ము లేకపోయెను చెడుతనము విసరిజ్ంచువాడు దోచబడుచునాన్డు 

నాయ్యము జరుగకపోవుట యెహోవా చూచెను అది ఆయన దృషిట్కి పర్తికూలమైయుండెను.  

మతత్యి 11:18 => యోహాను తినకయు తార్గకయు వచెచ్ను. గనుక వీడు దయయ్ముపటిట్నవాడని 

వారనుచునాన్రు. 

యోహాను 7:20 => అందుకు జనసమూహము నీవు దయయ్ము పటిట్నవాడవు, ఎవడు నినున్ 

చంపజూచుచునాన్డని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:15 => అందుకు వారు నీవు పిచిచ్దానవనిరి; అయితే తాను చెపిప్నదే 

నిజమని ఆమె దృఢముగా చెపిప్నపుప్డు వారు అతని దూత అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:23 => సంఘమంతయు ఏకముగా కూడి అందరు భాషలతో 

మాటలాడుచుండగా, ఉపదేశము పొందనివారైనను అవిశావ్సులైనను లోపలికి వచిచ్నయెడల, మీరు 

వెఱిఱ్మాటలాడుచునాన్రని అనుకొందురు కదా? 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:17 => వీరైతే నేను సువారత్ పక్షమున వాదించుటకు నియమింపబడియునాన్నని 

యెరిగి, పేర్మతో పర్కటించుచునాన్రు. 

2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱిఱ్తనము అడడ్గించెను. 

వచనము 28 

అందుకు అగిర్పప్ ఇంత సులభముగా ననున్ కైరసత్వుని చేయజూచుచునాన్వే అని పౌలుతో చెపెప్ను. 

యోహాను 8:49 => యేసు నేను దయయ్ము పటిట్నవాడను కాను, నా తండిర్ని ఘనపరచువాడను; 

మీరు ననున్ అవమానపరచుచునాన్రు. 

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:26 => యూదులు ఈ మనుషుయ్ని పటుట్కొని చంపబోయినపుప్డు, 

అతడు రోమీయుడని నేను విని, సైనికులతో వచిచ్ అతనిని తపిప్ంచితిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:3 => మహా ఘనతవహించిన ఫేలికాస్, మేము తమవలన ఎంతో నెమమ్ది 

అనుభవించుచునాన్మనియు, ఈ దేశజనమునకు సంభవించిన అనేకమైన కీడులు తమ పరామరశ్చేత 
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దిదుద్బాటవుచునన్వనియు ఒపుప్కొని, మేము సకల విధములను సకల సథ్లములలోను పూరణ్ కృతజఞ్తతో 

అంగీకరించుచునాన్ము. 

లూకా 1:3 => గనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశచ్యముగా జరిగినవని నీవు 

తెలిసికొనుటకు వాటిననిన్టిని మొదటనుండి తరచి పరిషాక్రముగా తెలిసికొనియునన్ నేనును నీ పేరట  

తీతుకు 1:9 => తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచచ్రించుటకును, ఎదురాడువారి మాట 

ఖండించుటకును శకిత్గలవాడగునటుల్, ఉపదేశమును అనుసరించి నమమ్దగిన బోధను గటిట్గా 

చేపటుట్కొనువాడునై యుండవలెను. 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

తీతుకు 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 

2 రాజులు 2:5 => యెరికోలో ఉనన్ పర్వకత్ల శిషుయ్లు ఎలీషాయొదద్కు వచిచ్ నేడు యెహోవా 

నీయొదద్నుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొనిపోవునని నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా 

అతడు నేనెరుగుదును మీరు ఊరకుండుడనెను. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళి ల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱిఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

2 కొరిందీయులకు 5:13 => ఏలయనగా మేము వెఱిర్వారమైతిమా దేవుని నిమితత్మే; సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారమైతిమా మీ నిమితత్మే. 

2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 

2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱిఱ్తనము అడడ్గించెను. 

వచనము 29 

అందుకు పౌలు సులభముగానో దురల్భముగానో, తమరు మాతర్ము కాదు, నేడు నా మాట 

వినువారందరును ఈ బంధకములు తపప్ నావలె ఉండునటుల్ దేవుడనుగర్హించుగాక అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:2 => అగిర్పప్రాజా, తమరు యూదులలో ఉండు సమసత్మైన 

ఆచారములను వివాదములను విశేషముగా ఎరిగినవారు గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:3 => యూదులు నామీద మోపిన నేరములనిన్టినిగూరిచ్ నేడు 

తమరియెదుట సమాధానము చెపుప్కొనబోవుచునన్ందుకు నేను ధనుయ్డనని యనుకొనుచునాన్ను; 

తాలిమ్తో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:22 => అందుకు అగిర్పప్ ఆ మనుషుయ్డు చెపుప్కొనునది నేనును 

వినగోరుచునాన్నని ఫేసుత్తో అనగా అతడు రేపు వినవచుచ్నని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2 => అపుప్డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధవ్ని 

ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:3 => మరియు అగిన్జావ్లలవంటి నాలుకలు విభాగింపబడినటుట్గా వారికి 

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:5 => ఆ కాలమున ఆకాశము కిర్ందనుండు పర్తి జనములోనుండి వచిచ్న 

భకిత్గల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:6 => ఈ శబద్ము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడివచిచ్, పర్తి 

మనుషుయ్డు తన తన సవ్భాషతో వారు మాటలాడుట విని కలవరపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:7 => అంతట అందరు విభార్ంతినొంది ఆశచ్రయ్పడి ఇదిగో 

మాటలాడుచునన్ వీరందరు గలిలయులు కారా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:8 => మనలో పర్తివాడు తాను పుటిట్న దేశపు భాషతో వీరు మాటలాడుట 

మనము వినుచునాన్మే; ఇదేమి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:9 => పారీత్యులు మాదీయులు ఏలామీయులు, మెసొపొతమియ 

యూదయ కపప్దొకియ, పొంతు ఆసియ ఫుర్గియ పంపులియ ఐగుపుత్ అను దేశములయందలి వారు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:12 => అందరు విభార్ంతినొంది యెటుతోచక యిదేమగునో అని ఒకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18 => అపుప్డు వారిని పిలిపించి మీరు యేసు నామమునుబటిట్ 

యెంతమాతర్మును మాటలాడకూడదు, బోధింపను కూడదని వారికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:18 => అపొసత్లులను బలాతాక్రముగా పటుట్కొని పటట్ణపు చెరసాలలో 

ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:19 => అయితే పర్భువు దూత రాతిర్వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని 

వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ మీరు వెళి ల్ దేవాలయములో నిలువబడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:20 => ఈ జీవమునుగూరిచ్న మాటలనిన్యు పర్జలతో చెపుప్డని వారితో 

అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళి ల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 
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ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:22 => బంటౌర్తులు అకక్డికి వెళి ల్నపుప్డు వారు చెరసాలలో 

కనబడనందున తిరిగివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:23 => చెరసాల బహు భదర్ముగా మూసియుండుటయు, కావలివారు 

తలుపుల ముందర నిలిచియుండుటయు చూచితివిు గాని తలుపులు తీసినపుప్డు లోపల మాకొకడైనను 

కనబడలేదని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:25 => అపుప్డు ఒకడు వచిచ్ ఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన 

మనుషుయ్లు దేవాలయములో నిలిచి పర్జలకు బోధించుచునాన్రని వారికి తెలుపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:27 => వారిని తీసికొని వచిచ్ సభలో నిలువబెటట్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5 :34 => సమసత్ పర్జలవలన ఘనత నొందినవాడును 

ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడునైన గమలీయేలను ఒక పరిసయుయ్డు మహాసభలో లేచి ఈ మనుషుయ్లను 

కొంతసేపు వెలుపల ఉంచుడని ఆజాఞ్పించి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:35 => ఇశార్యేలీయులారా, యీ మనుషుయ్ల విషయమై మీరేమి 

చేయబోవుచునాన్రో జాగర్తత్ సుమండి. 

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 5:37 => వానికి తరువాత జనసంఖయ్ దినములలో గలిలయుడైన యూదా 

అను ఒకడు వచిచ్, పర్జలను తనతో కూడ తిరుగుబాటుచేయ పేర్రేపించెను; వాడుకూడ నశించెను, 

వానికి లోబడినవారందరును చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:38 => కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఈ మనుషుయ్లజోలికి పోక 

వారిని విడిచిపెటుట్డి. ఈ ఆలోచనయైనను ఈ కారయ్మైనను మనుషుయ్లవలన కలిగినదాయెనా అది 

వయ్రథ్మగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:41 => ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాతుర్లని 

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

యెషయా 30:20 => పర్భువు నీకు కే ల్షానన్పానముల నిచుచ్ను ఇకమీదట నీ బోధకులు 

దాగియుండరు నీవు కనున్లార నీ బోధకులను చూచెదవు  

మతత్యి 26:5 => అయితే పర్జలలో అలల్రి కలుగకుండునటుల్ పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 27:29 => ముండల్ కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలకు పెటిట్, ఒక రెలుల్ ఆయన 

కుడిచేతిలోనుంచి, ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని యూదుల రాజా, నీకు శుభమని ఆయనను 

అపహసించి 

మతత్యి 27:30 => ఆయన మీద ఉమిమ్వేసి, ఆ రెలుల్ను తీసికొని దానితో ఆయనను తలమీద కొటిట్రి. 

మతత్యి 27:31 => ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయన మీదనునన్ ఆ అంగీని తీసివేసి 

ఆయన వసత్రములాయనకు తొడిగించి, సిలువ వేయుటకు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

మతత్యి 27:33 => వారు కపాలసథ్లమను అరథ్మిచుచ్ గొలొ గ్తా అనబడిన చోటికి వచిచ్ 

మతత్యి 27:34 => చేదు కలిపిన దార్కాష్రసమును ఆయనకు తార్గనిచిచ్రి గాని ఆయన దానిని రుచి 

చూచి తార్గనొలల్కపోయెను. 

మతత్యి 27:35 => వారు ఆయనను సిలువవేసిన పిమమ్ట చీటుల్వేసి ఆయన వసత్రములు పంచుకొనిరి. 

మతత్యి 27:36 => అంతట వారకక్డ కూరుచ్ండి ఆయనకు కావలియుండిరి. 

మతత్యి 27:37 => ఇతడు యూదుల రాజైన యేసు అని ఆయనమీద మోపబడిన నేరము వార్సి 

ఆయన తలకు పైగా ఉంచిరి. 

మతత్యి 27:38 => మరియు కుడివైపున ఒకడును ఎడమవైపున ఒకడును ఇదద్రు బందిపోటు 

దొంగలు ఆయనతో కూడ సిలువ వేయబడిరి. 

మతత్యి 27:39 => ఆ మారగ్మున వెళుల్చుండినవారు తలలూచుచు 
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మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:41 => ఆలాగే శాసు త్ర్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును కూడ ఆయనను 

అపహసించుచు 

మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:44 => ఆయనతో కూడ సిలువ వేయబడిన బందిపోటుదొంగలును ఆలాగే ఆయనను 

నిందించిరి. 

మతత్యి 27:45 => మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి 

కమెమ్ను. 

మతత్యి 27:46 => ఇంచుమించు మూడు గంటలపుప్డు యేసు ఏలీ, ఏలీ, లామా సబకాత్నీ అని 

బిగగ్రగా కేకవేసెను. ఆ మాటకు నా దేవా, నా దేవా ననెన్ందుకు చెయియ్ విడిచితివని అరథ్ము. 

మతత్యి 27:47 => అకక్డ నిలిచియునన్వారిలో కొందరా మాట విని ఇతడు ఏలీయాను 

పిలుచుచునాన్డనిరి. 

మతత్యి 27:48 => వెంటనే వారిలో ఒకడు పరుగెతిత్కొని పోయి, సప్ంజీ తీసికొని చిరకాలో ముంచి, 

రెలుల్న తగిలించి ఆయనకు తార్గనిచెచ్ను; 

మతత్యి 27:49 => తకిక్నవారు ఊరకుండుడి ఏలీయా అతని రకిష్ంపవచుచ్నేమో చూతమనిరి. 

మతత్యి 27:50 => యేసు మరల బిగగ్రగా కేకవేసి పార్ణము విడిచెను. 

మతత్యి 27:51 => అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను; భూమి 

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

మతత్యి 27:52 => సమాధులు తెరవబడెను; నిదిర్ంచిన అనేకమంది పరిశుదుధ్ల శరీరములు లేచెను. 
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మతత్యి 27:53 => వారు సమాధులలోనుండి బయటికి వచిచ్ ఆయన లేచిన తరువాత పరిశుదధ్ 

పటట్ణములో పర్వేశించి అనేకులకు అగపడిరి. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

దానియేలు 3:27 => అధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును రాజుయొకక్ పర్ధాన 

మంతుర్లును కూడి వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లను పరీకిష్ంచి, వారి శరీరములకు అగిన్ యేహాని 

చేయకుండుటయు, వారి తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను కాలిపోకుండుటయు, వారి వసత్రములు 

చెడిపోకుండుటయు, అగిన్ వాసనయైనను వారి దేహములకు తగలకుండుటయు చూచిరి. 

మతత్యి 9:26 => ఈ సమాచారము ఆ దేశమంతటను వాయ్పించెను. 

లూకా 6:8 => అయితే ఆయన వారి ఆలోచనలెరిగి, ఊచచెయియ్ గలవానితో నీవు లేచి మధయ్ను 

నిలువుమని చెపప్గా, వాడు లేచి నిలిచెను. 

యోహాను 18:20 => యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు 

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37 => యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ 

మొదలుకొని యూదయ యందంతట పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

2 తిమోతి 1:5 => ఆ విశావ్సము మొదట నీ అవవ్యైన లోయిలోను నీ తలిల్యైన యునీకేలోను 

వసించెను, అది నీయందు సహ వసించుచునన్దని నేను రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

వచనము 30 

అంతట రాజును అధిపతియు బెరీన్కేయు వారితో కూడ కూరుచ్ండినవారును లేచి అవతలకు పోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

కీరత్నలు 147:20 => ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన నాయ్యవిధులు 

వారికి తెలియకయే యునన్వి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

దానియేలు 3:24 => రాజగు నెబుకదెన్జరు ఆశచ్రయ్పడి తీవరముగ లేచి మేము ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లను బంధించి యీ అగిన్లో వేసితివిుగదా యని తన మంతుర్ల నడిగెను. వారు రాజా, 

సతయ్మే అని రాజుతో పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 

యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:13 => కొనిన్ దినములైన తరువాత రాజైన అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు ఫేసుత్ 

దరశ్నము చేసికొనుటకు కైసరయకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

వచనము 31 

ఈ మనుషుయ్డు మరణమునకైనను బంధకములకైనను తగినదేమియు చేయలేదని తమలోతాము 

మాటలాడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:29 => అందుకు పౌలు సులభముగానో దురల్భముగానో, తమరు 

మాతర్ము కాదు, నేడు నా మాట వినువారందరును ఈ బంధకములు తపప్ నావలె ఉండునటుల్ 

దేవుడనుగర్హించుగాక అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 
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మారుక్ 10:17 => ఆయన బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒకడు పరుగెతిత్కొనివచిచ్ 

ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయుదునని 

ఆయన నడిగెను. 

మారుక్ 10:18 => యేసు ననున్ సతుప్రుషుడని యేల చెపుప్చునాన్వు? దేవుడొకక్డే గాని మరి 

ఎవడును సతుప్రుషుడు కాడు. 

మారుక్ 10:19 => నరహతయ్ చేయవదుద్, వయ్భిచరింపవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్సాక్షయ్ము 

పలుకవదుద్, మోసపుచచ్వదుద్, నీ తలిదండుర్లను సనామ్నింపుము అను ఆజఞ్లు నీకు తెలియును గదా 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:20 => అందుకతడు బోధకుడా, బాలయ్మునుండి ఇవనిన్యు అనుసరించుచునే 

యుంటినని చెపెప్ను. 

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. 

మారుక్ 10:22 => అతడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు, గనుక ఆ మాటకు ముఖము చినన్బుచుచ్కొని, 

దుఃఖపడుచు వెళి ల్పోయెను. 

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 

యాకోబు 1:23 => ఎవడైనను వాకయ్మును వినువాడైయుండి దానిపర్కారము పర్వరిత్ంపనివాడైతే, 

వాడు అదద్ములో తన సహజ ముఖమును చూచుకొను మనుషుయ్ని పోలియునాన్డు. 

యాకోబు 1:24 => వాడు తనున్ చూచుకొని అవతలికి పోయి తానెటిట్వాడో వెంటనే 

మరచిపోవునుగదా 

మారుక్ 4:16 => అటువలె రాతినేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు; 
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లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:13 => కొనిన్ దినములైన తరువాత రాజైన అగిర్పప్యు బెరీన్కేయు ఫేసుత్ 

దరశ్నము చేసికొనుటకు కైసరయకు వచిచ్రి. 

1 కొరిందీయులకు 2:4 => మీ విశావ్సము మనుషుయ్ల జాఞ్నమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని 

శకిత్ని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,  

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

వచనము 32 

అందుకు అగిర్పప్ ఈ మనుషుయ్డు కైసరు ఎదుట చెపుప్కొందునని అననియెడల ఇతనిని విడుదల 

చేయవచుచ్నని ఫేసుత్తో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 16:3 => ఇశార్యేలీయులు మేము మాంసము వండుకొను కుండలయొదద్ 

కూరుచ్ండి తృపిత్గా ఆహారము తినునపుప్డు యెహోవా చేతివలన ఏల చావకపోతివిు? ఈ 
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సరవ్సమాజమును ఆకలిచేత చంపుటకు ఈ అరణయ్ములోనికి మముమ్ను అకక్డనుండి తోడుకొని 

వచిచ్తిరని వారితో ననగా 

సంఖాయ్కాండము 11:29 => అందుకు మోషేనా నిమితత్ము నీకు రోషము వచెచ్నా? యెహోవా 

పర్జలందరును పర్వకత్లగునటుల్ యెహోవా తన ఆతమ్ను వారిమీద ఉంచునుగాక అని అతనితో అనెను. 

2 సమూయేలు 18:33 => అపుప్డు రాజు బహు కలతపడి గుమమ్మునకు పైగా నునన్ గదికి 

ఎకిక్పోయి యేడుచ్చు, సంచరించుచు నా కుమారుడా అబా ష్లోమా, నా కుమారుడా అబా ష్లోమా, అని 

కేకలు వేయుచు, అయోయ్ నా కుమారుడా, నీకు బదులుగా నేను చనిపోయినయెడల ఎంత 

బాగుండును; నా కుమారుడా అబా ష్లోమా నా కుమారుడా, అని యేడుచ్చు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 5:3 => అది షోమోర్నులోనునన్ పర్వకత్ దగగ్ర నా యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో 

కోరుచునాన్ను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును బాగుచేయునని తన 

యజమానురాలితో అనెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:8 => ఇదివరకే మీరేమియు కొదువలేక తృపుత్లైతిరి, ఇదివరకే 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి, మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మీరు రాజులైతిరి; అవును, మేమును మీతోకూడ 

రాజులమగునటుల్ మీరు రాజులగుట నాకు సంతోషమే గదా? 

1 కొరిందీయులకు 7:7 => అయినను ఒకడొక విధమునను మరియొకడు మరియొక విధమునను 

పర్తి మనుషుయ్డు తన కునన్ కృపావరమును దేవునివలన పొందియునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 11:1 => కొంచెమవివేకముగా నేను మాటలాడినను మీరు సహింపవలెనని 

కోరుచునాన్ను, ననున్గూరిచ్ మీరేలాగైనను సహించుడి. 

యిరిమ్యా 13:17 => అయినను మీరు ఆ మాట విననొలల్నియెడల మీ గరవ్మునుబటిట్ నేను చాటున 

ఏడుచ్దును; యెహోవామంద చెరపటట్బడినందున నా నేతర్ము బహుగా వలపోయుచు కనీన్రు 

విడుచుచు నుండును.  

లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 
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యోహాను 5:34 => నేను మనుషుయ్లవలన సాక్షయ్మంగీకరింపను గాని మీరు రకిష్ంపబడవలెనని యీ 

మాటలు చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 9:1 => నాకు బహు దుఃఖమును, నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు. 

రోమీయులకు 9:2 => కీర్సుత్నందు నిజమే చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుట లేదు. 

రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 

రోమీయులకు 10:1 => సహోదరులారా, ఇశార్యేలీయులు రక్షణ పొందవలెనని నా 

హృదయాభిలాషయు, వారి విషయమై నేను దేవునికి చేయు పార్రథ్నయునైయునన్వి. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:6 => హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొనిరావలెనని యుండగా, ఆ 

రాతిర్యే పేతురు రెండు సంకెళల్తో బంధింపబడి యిదద్రు సైనికుల మధయ్ నిదిర్ంచుచుండెను; మరియు 

కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:14 => వారకక్డ అనేకదినములుండగా, ఫేసుత్ పౌలు సంగతి రాజుకు 

తెలియజెపెప్ను; ఏమనగా ఫేలికుస్ విడిచిపెటిట్పోయిన యొక ఖైదీయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

యిరిమ్యా 38:20 => అందుకు యిరీమ్యా వారు నినన్పప్గింపరు, నీవు బర్దికి బాగుగానుండునటుల్ 

నేను నీతో చెపుప్చునన్ సంగతినిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను చితత్గించి ఆలకించుము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:30 => మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను 

నిశచ్యముగా తెలిసికొనగోరి, సహసార్ధిపతి అతని వదిలించి, పర్ధానయాజకులును మహాసభ 

వారందరును కూడి రావలెనని ఆజాఞ్పించి, పౌలును తీసికొనివచిచ్ వారియెదుట నిలువబెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:28 => అందుకు అగిర్పప్ ఇంత సులభముగా ననున్ కైరసత్వుని 

చేయజూచుచునాన్వే అని పౌలుతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

ఎఫెసీయులకు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనయ్జనులైన మీ నిమితత్ము కీర్సుత్యేసు యొకక్ ఖైదీనైన 

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:13 => ఏలాగనగా నా బంధకములు కీర్సుత్ నిమితత్మే కలిగినవని పేర్తోరయ్మను 

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 
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వచనము 1 

మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ 

పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:15 => ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళల్ను, మీ ధరమ్శాసత్రమును 

గూరిచ్న వాదమైతే మీరే దాని చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూరిచ్ విమరశ్ చేయుటకు నాకు 

మనసుస్లేదని యూదులతో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

లూకా 2:2 => ఇది కురేనియు సిరియదేశమునకు అధిపతియై యునన్పుప్డు జరిగిన మొదటి 

పర్జాసంఖయ్. 

లూకా 3:1 => తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవతస్రమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు 

అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతురాథ్ధిపతిగాను, ఇతూరయ తర్కోనీతి దేశములకు అతని 

తముమ్డైన ఫిలిపుప్ చతురాథ్ధిపతిగాను, అబిలేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను, 

యోహాను 10:20 => వారిలో అనేకులు వాడు దయయ్ము పటిట్నవాడు, వెఱిఱ్వాడు; వాని మాట 

ఎందుకు వినుచునాన్రనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:15 => అపుప్డు సభ వెలుపలికి పొండని వారికాజాఞ్పించి తమలోతాము 

ఆలోచన చేసి 

వచనము 2 

ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ 

మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ 

ఉండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:29 => అయితే వారు ఈ మనుషుయ్నిమీద కుటర్ చేయనైయునాన్రని 

నాకు తెలియవచిచ్నందున, వెంటనే అతని నీయొదద్కు పంపించితిని. నేరము మోపినవారు కూడ 

అతనిమీద చెపప్వలెనని యునన్ సంగతి నీయెదుట చెపుప్కొన నాజాఞ్పించితిని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:25 => ఇతడు మరణమునకు తగినది ఏమియు చేయలేదని నేను 

గర్హించి, యితడు చకర్వరిత్యెదుట చెపుప్కొందునని అనినందున ఇతని పంప నిశచ్యించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:18 => వీరు ననున్ విమరశ్చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన 

హేతువేదియు లేనందున ననున్ విడుదల చేయగోరిరి గాని 

2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

లూకా 23:4 => పిలాతు పర్ధానయాజకులతోను జనసమూహములతోను ఈ మనుషుయ్నియందు 

నాకు ఏ నేరమును కనబడలేదనెను. 

లూకా 23:14 => పర్జలు తిరుగబడునటుల్ చేయుచునాన్డని మీరీ మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తెచిచ్తిరే. 

ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమరిశ్ంపగా మీరితని మీద మోపిన నేరములలో ఒకక్టైనను నాకు 

కనబడలేదు 

లూకా 23:15 => హేరోదునకు కూడ కనబడలేదు. హేరోదు అతని మాయొదద్కు తిరిగి పంపెను 

గదా; ఇదిగో మరణమునకు తగినదేదియు ఇతడు చేయలేదు. 

1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 
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1 పేతురు 4:15 => మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దురామ్రుగ్డుగా గాని, 

పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:22 => మరణశిక్షకు తగిన పాపము ఒకడు చేయగా అతని చంపి 

మార్నుమీద వేర్లాడదీసినయెడల 

యిరిమ్యా 26:16 => కాగా అధిపతులును జనులందరును యాజకులతోను పర్వకత్లతోను ఇటల్నిరి 

ఈ మనుషుయ్డు మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ మనకు ఈ సమాచారము 

పర్కటించుచునాన్డు గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు కాడు. 

యిరిమ్యా 37:18 => మరియు యిరీమ్యా రాజైన సిదిక్యాతో ఇటల్నెను నేను నీకైనను నీ 

సేవకులకైనను ఈ పర్జలకైనను ఏ పాపము చేసినందున ననున్ చెరసాలలో వేసితివి? 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:13 => ఏలాగనగా నా బంధకములు కీర్సుత్ నిమితత్మే కలిగినవని పేర్తోరయ్మను 

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

వచనము 3 

Page  of 3424 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

మరునాడు సీదోనుకు వచిచ్తివిు. అపుప్డు యూలి పౌలుమీద దయగా ఉండి, అతడు తన 

సేన్హితులయొదద్కు వెళి ల్ పరామరిక పొందుటకు అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:12 => అపుప్డు ఫేసుత్ తన సభవారితో ఆలోచన చేసిన తరువాత కైసరు 

ఎదుట చెపుప్కొందునంటివే కైసరునొదద్కే పోవుదువని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:25 => ఇతడు మరణమునకు తగినది ఏమియు చేయలేదని నేను 

గర్హించి, యితడు చకర్వరిత్యెదుట చెపుప్కొందునని అనినందున ఇతని పంప నిశచ్యించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:18 => వీరు ననున్ విమరశ్చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన 

హేతువేదియు లేనందున ననున్ విడుదల చేయగోరిరి గాని 

యిరిమ్యా 26:16 => కాగా అధిపతులును జనులందరును యాజకులతోను పర్వకత్లతోను ఇటల్నిరి 

ఈ మనుషుయ్డు మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ మనకు ఈ సమాచారము 

పర్కటించుచునాన్డు గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు కాడు. 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 
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మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 20:24 => దీనిమీది రూపమును పైవార్తయు ఎవనివని అడుగగా వారు కైసరువనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:21 => అయితే పౌలు, చకర్వరిత్ విమరశ్కు తనున్ నిలిపియుంచవలెనని 

చెపుప్కొనినందున నేనతనిని కైసరునొదద్కు పంపించువరకు నిలిపియుంచవలెనని ఆజాఞ్పించితిననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:19 => యూదులు అడడ్ము చెపిప్నందున నేను కైసరు ఎదుట 

చెపుప్కొందుననవలసి వచెచ్ను. అయినను ఇందువలన నా సవ్జనముమీద నేరమేమియు మోపవలెనని 

నా అభిపార్యము కాదు;  

వచనము 4 

అకక్డనుండి బయలుదేరిన తరువాత ఎదురుగాలి కొటుట్చునన్ందున కుపర్చాటున ఓడ నడిపించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:12 => అపుప్డు ఫేసుత్ తన సభవారితో ఆలోచన చేసిన తరువాత కైసరు 

ఎదుట చెపుప్కొందునంటివే కైసరునొదద్కే పోవుదువని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:25 => ఇతడు మరణమునకు తగినది ఏమియు చేయలేదని నేను 

గర్హించి, యితడు చకర్వరిత్యెదుట చెపుప్కొందునని అనినందున ఇతని పంప నిశచ్యించియునాన్ను. 
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ఆదికాండము 50:20 => మీరు నాకు కీడు చేయనుదేద్శించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునన్టుల్, 

అనగా బహు పర్జలను బర్దికించునటుల్గా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేద్శించెను. 

కీరత్నలు 33:11 => యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకలప్ములు 

తరతరములకు ఉండును. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

విలాపవాకయ్ములు 3:27 => యౌవన కాలమున కాడిమోయుట నరునికి మేలు. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

రోమీయులకు 15:22 => ఈ హేతువు చేతను మీయొదద్కు రాకుండ నాకు అనేక పరాయ్యములు 

ఆటంకము కలిగెను. 

రోమీయులకు 15:23 => ఇపుప్డైతే ఈ పర్దేశములలో నేనిక సంచరింపవలసిన భాగము లేదు 

గనుక, అనేక సంవతస్రములనుండి మీయొదద్కు రావలెనని మికిక్లి అపేక్ష కలిగి,  

రోమీయులకు 15:24 => నేను సెప్యిను దేశమునకు వెళుల్నపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచి, 

మొదట మీ సహవాసమువలన కొంతమటుట్కు సంతృపిత్పొంది, మీచేత అకక్డికి సాగనంపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 
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రోమీయులకు 15:27 => అవును వారిషట్పడి దానిని చేసిరి; వారు వీరికి ఋణసుథ్లు; ఎటల్నగా 

అనయ్జనులు వీరి ఆతమ్ సంబంధమైన విషయములలో పాలివారైయునాన్రు గనుక శరీర సంబంధమైన 

విషయములలో వీరికి సహాయముచేయ బదుధ్లై యునాన్రు 

రోమీయులకు 15:28 => ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికపప్గించి, నేను, మీ 

పటట్ణముమీదుగా సెప్యినునకు పర్యాణముచేతును. 

రోమీయులకు 15:29 => నేను మీయొదద్కు వచుచ్నపుప్డు, కీర్సుత్యొకక్ ఆశీరావ్ద సంపూరణ్ముతో 

వతుత్నని యెరుగుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:2 => యూదులందరు రోమా విడిచి వెళి ల్పోవలెనని కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ 

ఆజాఞ్పించినందున, వారు ఇటలీనుండి కొర్తత్గా వచిచ్నవారు. 

హెబీర్యులకు 13:24 => మీపైని నాయకులైనవారికందరికిని పరిశుదుధ్లకందరికిని నా 

వందనములు చెపుప్డి. ఇటలీవారు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:11 => అయినను శతాధిపతి పౌలు చెపిప్నది నమమ్క నావికుడును ఓడ 

యజమానుడును చెపిప్నదే నమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 

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 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:26 => శతాధిపతి ఆ మాట విని సహసార్ధిపతి యొదద్కు వచిచ్ నీవేమి 

చేయబోవుచునాన్వు? ఈ మనుషుయ్డు రోమీయుడు సుమీ అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:23 => మరియు అతని విడిగా కావలిలో ఉంచి, అతనికి పరిచారము 

చేయుటకు అతని సవ్జనులలో ఎవరిని ఆటంకపరచకూడదని శతాధిపతికి ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

మతత్యి 8:5 => ఆయన కపెరన్హూములో పర్వేశించినపుప్డు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మతత్యి 8:6 => పర్భువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో 

పడియునాన్డని చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనెను. 

మతత్యి 8:7 => యేసు నేను వచిచ్ వాని సవ్సథ్పరచెదనని అతనితో చెపప్గా 

మతత్యి 8:8 => ఆ శతాధిపతి పర్భువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను; 

నీవు మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును. 

మతత్యి 8:9 => నేను కూడ అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతికిర్ంద సైనికులునాన్రు; నేను 

ఒకని పొమమ్ంటే పోవును, ఒకని రమమ్ంటే వచుచ్ను, నా దాసుని ఈ పని చేయుమంటే చేయును అని 

యుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 8:10 => యేసు ఈ మాట విని ఆశచ్రయ్పడి, వెంట వచుచ్చునన్వారిని చూచి ఇశార్యేలులో 

నెవనికైనను నేనింత విశావ్సమునన్టుట్ చూడలేదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 
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లూకా 23:47 => శతాధిపతి జరిగినది చూచి ఈ మనుషుయ్డు నిజముగా నీతిమంతుడై యుండెనని 

చెపిప్ దేవుని మహిమపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:25 => ఇతడు మరణమునకు తగినది ఏమియు చేయలేదని నేను 

గర్హించి, యితడు చకర్వరిత్యెదుట చెపుప్కొందునని అనినందున ఇతని పంప నిశచ్యించియునాన్ను. 

మతత్యి 27:27 => అపుప్డు అధిపతియొకక్ సైనికులు యేసును అధికార మందిరములోనికి 

తీసికొనిపోయి, ఆయనయొదద్ సైనికులనందరిని సమకూరిచ్రి. 

మారుక్ 15:39 => ఆయనకెదురుగా నిలిచియునన్ శతాధిపతి ఆయన ఈలాగు పార్ణము విడుచుట 

చూచి--నిజముగా ఈ మనుషుయ్డు దేవుని కుమారుడే అని చెపెప్ను. కొందరు సతరీలు దూరమునుండి 

చూచుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:21 => అయితే పౌలు, చకర్వరిత్ విమరశ్కు తనున్ నిలిపియుంచవలెనని 

చెపుప్కొనినందున నేనతనిని కైసరునొదద్కు పంపించువరకు నిలిపియుంచవలెనని ఆజాఞ్పించితిననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:3 => మరునాడు సీదోనుకు వచిచ్తివిు. అపుప్డు యూలి పౌలుమీద 

దయగా ఉండి, అతడు తన సేన్హితులయొదద్కు వెళి ల్ పరామరిక పొందుటకు అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:6 => అకక్డ శతాధిపతి ఇటలీ వెళల్నైయునన్ అలెకస్ందిర్య పటట్ణపు ఓడ 

కనుగొని అందులో మముమ్ను ఎకిక్ంచెను. 

రోమీయులకు 1:10 => మిముమ్నుగూరిచ్ యెడతెగక జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. ఇందుకు ఆయన 

కుమారుని సువారత్ విషయమై నేను నా ఆతమ్యందు సేవించుచునన్ దేవుడే నాకు సాకిష్. 
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రోమీయులకు 15:32 => మీరు నాకొరకు దేవునికి చేయు పార్రథ్నలయందు నాతో కలిసి 

పోరాడవలెనని, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుబటిట్యు, ఆతమ్వలని పేర్మనుబటిట్యు మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

వచనము 5 

మరియు కిలికియకును పంఫూలియకును ఎదురుగా ఉనన్ సముదర్ము దాటి లుకియలో ఉనన్ మూరకు 

చేరితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:1 => మేము వారిని విడిచిపెటిట్ ఓడ ఎకిక్ తినన్గా వెళి ల్ కోసుకును, 

మరునాడు రొదుకును, అకక్డనుండి పతరకును వచిచ్తివిు. 

లూకా 8:22 => మరియొకనాడు ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ ఒక దోనెయెకిక్ సరసుస్ అదద్రికి 

పోదమని వారితో చెపప్గా, వారు ఆ దోనెను తోర్సి బయలుదేరిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:15 => అచచ్టనుండి వెళి ల్ మరునాడు కీయొసునకు ఎదురుగా 

వచిచ్తివిు. మరునాడు సమొసునకు చేరి ఆ మరునాడు మిలేతుకు వచిచ్తివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:16 => సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని 

పౌలు తవ్రపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును 

దాటిపోవలెనని నిశచ్యించుకొని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:1 => మేము వారిని విడిచిపెటిట్ ఓడ ఎకిక్ తినన్గా వెళి ల్ కోసుకును, 

మరునాడు రొదుకును, అకక్డనుండి పతరకును వచిచ్తివిు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:2 => అపుప్డు ఫేనీకేకు వెళల్బోవుచునన్ ఒక ఓడను చూచి దానిని ఎకిక్ 

బయలుదేరితివిు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:3 => కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, 

సిరియవైపుగా వెళి ల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:4 => మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, 

థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, 

ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

కొలొసస్యులకు 4:10 => నాతో కూడ చెరలో ఉనన్ అరిసాత్రుక్ను, బరన్బాకు సమీప జాఞ్తియైన 

మారుక్ను మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు; ఈ మారుక్నుగూరిచ్ మీరు ఆజఞ్లు పొందితిరి, ఇతడు 

మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల ఇతని చేరుచ్కొనుడి. 

ఫిలేమోనుకు 1:24 => నా జతపనివారైన మారుక్, అరిసాత్రుక్, దేమా, లూకా వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:10 => అతనికి ఆ దరశ్నము కలిగినపుప్డు వారికి సువారత్ 

పర్కటించుటకు దేవుడు మముమ్ను పిలిచియునాన్డని మేము నిశచ్యించుకొని వెంటనే మాసిదోనియకు 

బయలుదేరుటకు యతన్ము చేసితివి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:11 => కాబటిట్ మేము తోర్యను విడిచి ఓడ ఎకిక్ తినన్గా 

సమొతార్కేకును, మరునాడు నెయపొలికిని, అకక్డ నుండి ఫిలిపీప్కిని వచిచ్తివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:12 => మాసిదోనియ దేశములో ఆ పార్ంతమునకు అది 

ముఖయ్పటట్ణమును రోమీయుల పర్వాససాథ్నమునై యునన్ది. మేము కొనిన్దినములు ఆ పటట్ణములో 

ఉంటిమి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:13 => విశార్ంతిదినమున గవిని దాటి నదీతీరమున పార్రథ్న 

జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:5 => వీరు ముందుగా వెళి ల్ తోర్యలో మాకొరకు కనిపెటుట్కొని 

యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:2 => అనాగరికులగు ఆ దీవ్పవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార 

మింతంతకాదు. ఏలాగనగా, అపుప్డు వరష్ము కురియుచు చలిగా ఉనన్ందునవారు నిపుప్ రాజబెటిట్ 

మముమ్ను అందరిని చేరుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, 

మేము ఓడ ఎకిక్ వెళి ల్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:12 => సురకూసైకి వచిచ్ అకక్డ మూడు దినములుంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:1 => వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్నియ పటట్ణములమీదుగా వెళి ల్ 

థెసస్లొనీకకు వచిచ్రి. అకక్డ యూదుల సమాజమందిరమొకటి యుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 
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వచనము 6 

అకక్డ శతాధిపతి ఇటలీ వెళల్నైయునన్ అలెకస్ందిర్య పటట్ణపు ఓడ కనుగొని అందులో మముమ్ను 

ఎకిక్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:20 => తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అతాయ్గర్హము 

కలిగినందున వారేకమనసుస్తో రాజునొదద్కు వచిచ్ అంతఃపురమునకు పైవిచారణకరత్యగు బాల్సుత్ను 

తమ పక్షముగా చేసికొని సమాధానపడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొకక్ దేశమునుండి 

వారి దేశమునకు గార్సము వచుచ్చుండెను. 

ఆదికాండము 10:15 => కనాను తన పర్థమ కుమారుడగు సీదోనును హేతును యెబూసీయులను 

అమోరీయులను గిరాగ్షీయులను 

ఆదికాండము 49:13 => జెబూలూను సముదర్పు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా 

ఉండును అతని పొలిమేర సీదోనువరకు నుండును. 

యెషయా 23:2 => సముదర్తీరవాసులారా, అంగలారుచ్డి సముదర్ము దాటుచుండు సీదోను 

వరత్కులు తమ సరకులతో నినున్ నింపిరి. 

యెషయా 23:3 => షీహోరు నది ధానయ్ము నైలునది పంట సముదర్ముమీద నీలోనికి 

తేబడుచుండెను తూరువలన జనములకు లాభము వచెచ్ను. 

యెషయా 23:4 => సీదోనూ, సిగుగ్పడుము, సముదర్ము సముదర్దురగ్ము మాటలాడుచునన్ది నేను 

పర్సవవేదన పడనిదానను పిలల్లు కననిదానను యౌవనసుథ్లను పోషింపనిదానను కనయ్కలను 

పెంచనిదానను. 

యెషయా 23:12 => మరియు ఆయన సీదోను కనయ్కా, చెరపబడినదానా, నీకికను 

సంతోషముండదు నీవు లేచి కితీత్ముకు దాటిపొముమ్ అకక్డనైనను నీకు నెమమ్ది కలుగదు 

జెకరాయ్ 9:2 => ఏలయనగా యెహోవా సరవ్ నరులను ఇశార్యేలీయుల గోతర్పువారినందరిని 

లక్షయ్పెటుట్వాడు గనుక, దాని సరిహదుద్ను అనుకొనియునన్ హమాతునుగూరిచ్యు, జాఞ్నసమృదిధ్గల 

తూరు సీదోనులనుగూరిచ్యు అది వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:23 => మరియు అతని విడిగా కావలిలో ఉంచి, అతనికి పరిచారము 

చేయుటకు అతని సవ్జనులలో ఎవరిని ఆటంకపరచకూడదని శతాధిపతికి ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

యిరిమ్యా 40:5 => ఇంకను అతడు తిరిగివెళల్క తడవుచేయగా రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి 

అతనితో ఈలాగు చెపెప్ను బబులోను రాజు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్ను 

యూదా పటట్ణములమీద నియమించియునాన్డు, అతనియొదద్కు వెళుల్ము; అతనియొదద్ నివసించి 

పర్జలమధయ్ను కాపురముండుము, లేదా యెకక్డికి వెళుల్ట నీ దృషిట్కి అనుకూలమో అకక్డికే వెళుల్ము. 

మరియు రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి అతనికి బతెత్మును బహుమానము ఇచిచ్ అతని సాగనంపగా 

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:2 => అనాగరికులగు ఆ దీవ్పవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార 

మింతంతకాదు. ఏలాగనగా, అపుప్డు వరష్ము కురియుచు చలిగా ఉనన్ందునవారు నిపుప్ రాజబెటిట్ 

మముమ్ను అందరిని చేరుచ్కొనిరి. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 
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1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

వచనము 7 

అనేక దినములు మెలల్గా నడచి, యెంతో కషట్పడి కీన్దుకు ఎదురుగా వచిచ్నపుప్డు గాలి మముమ్ను 

పోనియయ్కునన్ందున కేర్తు చాటున సలోమ్నే దరిని ఓడ నడిపించితివిు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36 => కుపర్లో పుటిట్న లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి 

అపొసత్లులు, హెచచ్రిక పుతుర్డు అని అరథ్మిచుచ్ బరన్బా అను పేరు పెటిట్యుండిరి. ఇతడు 

భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమిమ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:4 => కాబటిట్ వీరు పరిశుదాధ్తమ్చేత పంపబడినవారై సెలూకయకు వచిచ్ 

అకక్డనుండి ఓడయెకిక్ కుపర్కు వెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:3 => కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, 

సిరియవైపుగా వెళి ల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:16 => మరియు కైసరయనుండి కొందరు శిషుయ్లు, మొదటనుండి 

శిషుయ్డుగా ఉండిన కుపీర్యుడైన మాన్సోను ఇంట మేము దిగవలెనను ఉదేద్శముతో అతనిని 

వెంటబెటుట్కొని మాతో కూడ వచిచ్రి. 
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మతత్యి 14:24 => అపప్టికా దోనె దరికి దూరముగ నుండగా గాలి యెదురైనందున అలలవలన 

కొటట్బడుచుండెను. 

మారుక్ 6:48 => అపుప్డు వారికి గాలి ఎదురైనందున, దోనె నడిపించుటలో వారు మికిక్లి 

కషట్పడుచుండగా ఆయన చూచి, రాతిర్ ఇంచుమించు నాలుగవ జామున సముదర్ముమీద నడుచుచు 

వారియొదద్కు వచిచ్, వారిని దాటిపోవలేనని యుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:7 => అనేక దినములు మెలల్గా నడచి, యెంతో కషట్పడి కీన్దుకు 

ఎదురుగా వచిచ్నపుప్డు గాలి మముమ్ను పోనియయ్కునన్ందున కేర్తు చాటున సలోమ్నే దరిని ఓడ 

నడిపించితివిు.  

వచనము 8 

బహు కషట్పడి దాని దాటి, మంచిరేవులు అను ఒక సథ్లమునకు చేరితివిు. దానిదగగ్ర లసైయ 

పటట్ణముండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

గలతీయులకు 1:21 => పిమమ్ట సిరియ, కిలికియ పార్ంతములలోనికి వచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:13 => తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ 

పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:38 => అయితే పౌలు, పంఫూలియలో పనికొరకు తమతోకూడ రాక 

తముమ్ను విడిచిన వానిని వెంటబెటుట్కొని పోవుట యుకత్ము కాదని తలంచెను. 

వచనము 9 

చాలకాలమైన తరువాత ఉపవాసదినము కూడ అపప్టికి గతించినందున పర్యాణము చేయుట 

అపాయకరమై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:24 => అలెకస్ందిర్యవాడైన అపొలోల్ అను ఒక యూదుడు ఎఫెసునకు 

వచెచ్ను. అతడు విదావ్ంసుడును లేఖనములయందు పర్వీణుడునై యుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:11 => మూడు నెలలైన తరువాత, ఆ దీవ్పమందు శీతకాలమంతయు 

గడపిన అశివ్నీ చిహన్ముగల అలెకస్ందిర్య పటట్ణపు ఓడ ఎకిక్ బయలుదేరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:2 => అపుప్డు ఫేనీకేకు వెళల్బోవుచునన్ ఒక ఓడను చూచి దానిని ఎకిక్ 

బయలుదేరితివిు.  

వచనము 10 

అపుప్డు పౌలు అయయ్లారా, యీ పర్యాణమువలన సరకులకును ఓడకును మాతర్మే కాక మన 

పార్ణములకుకూడ హానియు బహు నషట్మును కలుగునటుల్ నాకు తోచుచునన్దని చెపిప్ వారిని 

హెచచ్రించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:12 => మరియు శీతకాలము గడుపుటకు ఆ రేవు అనుకూలమైనది 

కానందున అకక్డనుండి బయలుదేరి యొకవేళ శకయ్మైతే ఫీనికుస్నకుచేరి అకక్డ శీతకాలము 

గడపవలెనని యెకుక్వమంది ఆలోచన చెపిప్రి. అది నైఋతి వాయవయ్దికుక్ల తటుట్ననునన్ 

కేర్తురేవైయునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:13 => మరియు దకిష్ణపు గాలి మెలల్గా విసరుచుండగా వారు తమ 

ఆలోచన సమకూడినదని తలంచి లంగరెతిత్, కేర్తు దరిని ఓడ నడిపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:21 => వారు బహు కాలము భోజనములేక యునన్ందున పౌలు వారి 

మధయ్ను నిలిచి అయయ్లారా, మీరు నా మాటవిని కేర్తునుండి బయలుదేరకయే యుండవలసినది. 

అపుప్డీ హానియు నషట్మును కలుగకపోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

తీతుకు 1:5 => నేను నీ కాజాఞ్పించిన పర్కారము నీవు లోపముగా ఉనన్వాటిని దిదిద్, పర్తి 

పటట్ణములోను పెదద్లను నియమించు నిమితత్మే నేను కేర్తులో నినున్ విడిచి వచిచ్తిని. 

తీతుకు 1:12 => వారిలో ఒకడు, అనగా వారి సొంత పర్వకత్లలో ఒకడు ఇటల్నెను కేర్తీయులు 

ఎలల్పుప్డు అబదిధ్కులును, దుషట్మృగములును, సోమరులగు తిండిపోతులునై యునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:4 => అకక్డనుండి బయలుదేరిన తరువాత ఎదురుగాలి 

కొటుట్చునన్ందున కుపర్చాటున ఓడ నడిపించితివిు. 

వచనము 11 

అయినను శతాధిపతి పౌలు చెపిప్నది నమమ్క నావికుడును ఓడ యజమానుడును చెపిప్నదే నమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:12 => మరియు శీతకాలము గడుపుటకు ఆ రేవు అనుకూలమైనది 

కానందున అకక్డనుండి బయలుదేరి యొకవేళ శకయ్మైతే ఫీనికుస్నకుచేరి అకక్డ శీతకాలము 

గడపవలెనని యెకుక్వమంది ఆలోచన చెపిప్రి. అది నైఋతి వాయవయ్దికుక్ల తటుట్ననునన్ 

కేర్తురేవైయునన్ది. 

వచనము 12 

మరియు శీతకాలము గడుపుటకు ఆ రేవు అనుకూలమైనది కానందున అకక్డనుండి బయలుదేరి 

యొకవేళ శకయ్మైతే ఫీనికుస్నకుచేరి అకక్డ శీతకాలము గడపవలెనని యెకుక్వమంది ఆలోచన చెపిప్రి. 

అది నైఋతి వాయవయ్దికుక్ల తటుట్ననునన్ కేర్తురేవైయునన్ది. 

లేవీయకాండము 16:29 => ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు 

పరదేశులుగాని మీరందరు ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. 

లేవీయకాండము 23:27 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ 

దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొని 

యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 23:28 => ఆ దినమున మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు; మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనుటకై అది పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినము. 

లేవీయకాండము 23:29 => ఆ దినమున తనున్ తాను దుఃఖపరుచుకొనని పర్తివాడు తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 
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సంఖాయ్కాండము 29:7 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా 

కూడవలెను. అపుప్డు మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఏ పనియు చేయకూడదు. 

కీరత్నలు 107:23 => ఓడలెకిక్ సముదర్పర్యాణము చేయువారు మహా జలములమీద సంచరించుచు 

వాయ్పారము చేయువారు  

యిరిమ్యా 36:6 => కాబటిట్ నీవు వెళి ల్ ఉపవాసదినమున యెహోవా మందిరములో పర్జలకు 

వినబడునటుల్ నేను చెపప్గా నీవు పుసత్కములో వార్సిన యెహోవా మాటలను చదివి వినిపించుము, తమ 

పటట్ణములనుండి వచుచ్ యూదా జనులందరికిని వినబడునటుల్గా వాటిని చదివి వినిపింపవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:21 => వారు బహు కాలము భోజనములేక యునన్ందున పౌలు వారి 

మధయ్ను నిలిచి అయయ్లారా, మీరు నా మాటవిని కేర్తునుండి బయలుదేరకయే యుండవలసినది. 

అపుప్డీ హానియు నషట్మును కలుగకపోవును. 

వచనము 13 

మరియు దకిష్ణపు గాలి మెలల్గా విసరుచుండగా వారు తమ ఆలోచన సమకూడినదని తలంచి 

లంగరెతిత్, కేర్తు దరిని ఓడ నడిపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:21 => వారు బహు కాలము భోజనములేక యునన్ందున పౌలు వారి 

మధయ్ను నిలిచి అయయ్లారా, మీరు నా మాటవిని కేర్తునుండి బయలుదేరకయే యుండవలసినది. 

అపుప్డీ హానియు నషట్మును కలుగకపోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:25 => కాబటిట్ అయయ్లారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నాతో దూత చెపిప్న 

పర్కారము జరుగునని నేను దేవుని నముమ్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:26 => అయినను మనము కొటుట్కొనిపోయి యేదైన ఒక దీవ్పముమీద 

పడవలసి యుండునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:31 => అందుకు పౌలు వీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు 

తపిప్ంచుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:34 => గనుక ఆహారము పుచుచ్కొనుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను; 

ఇది మీ పార్ణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవని తలనుండియు ఒక వెండుర్కయైనను నశింపదని 

చెపుప్చు, ఆహారము పుచుచ్కొనుడని అందరిని బతిమాలెను. 

ఆదికాండము 41:16 => యోసేపు నావలన కాదు, దేవుడే ఫరోకు కేష్మకరమైన ఉతత్రమిచుచ్నని 

ఫరోతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:17 => అందుకు ఫరో నా కలలో నేను ఏటియొడుడ్న నిలుచుంటిని. 

ఆదికాండము 41:18 => బలిసినవియు, చూపున కందమైనవియునైన, యేడు ఆవులు ఏటిలోనుండి 

పైకివచిచ్ జముమ్లో మేయుచుండెను. 

ఆదికాండము 41:19 => మరియు నీరసమై బహు వికారరూపము కలిగి చికిక్ పోయిన మరి యేడు 

ఆవులు వాటి తరువాత పైకి వచెచ్ను. వీటి అంత వికారమైనవి ఐగుపుత్ దేశమందు ఎకక్డను నాకు 

కనబడలేదు. 

ఆదికాండము 41:20 => చికిక్పోయి వికారముగానునన్ ఆవులు బలిసిన మొదటి యేడు ఆవులను 

తినివేసెను. 

ఆదికాండము 41:21 => అవి వాటి కడుపులో పడెను గాని అవి కడుపులో పడినటుట్ కనబడలేదు, 

మొదట ఉండినటే ల్ అవి చూపునకు వికారముగా నుండెను. అంతలో నేను మేలుకొంటిని. 

ఆదికాండము 41:22 => మరియు నా కలలో నేను చూడగా పుషిట్గల యేడు మంచి వెనున్లు 

ఒకక్దంటున పుటెట్ను. 
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ఆదికాండము 41:23 => మరియు తూరుప్ గాలిచేత చెడిపోయి యెండిన యేడు పీలవెనున్లు వాటి 

తరువాత మొలిచెను. 

ఆదికాండము 41:24 => ఈ పీలవెనున్లు ఆ మంచి వెనున్లను మింగివేసెను. ఈ కలను జాఞ్నులకు 

తెలియచెపిప్తిని గాని దాని భావమును తెలుపగలవారెవరును లేరని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

ఆదికాండము 41:38 => అతడు తన సేవకులను చూచి ఇతనివలె దేవుని ఆతమ్గల మనుషుయ్ని 

కనుగొనగలమా అని యనెను. 

ఆదికాండము 41:39 => మరియు ఫరో దేవుడు ఇదంతయు నీకు తెలియపరచెను గనుక నీవలె 

వివేకజాఞ్నములు గలవారెవరును లేరు. 

2 రాజులు 6:9 => అయితే ఆ దైవజనుడు ఇశార్యేలు రాజునకు వరత్మానము పంపి ఫలాని 

సథ్లమునకు నీవు పోవదుద్, అచచ్టికి సిరియనులు వచిచ్ దిగియునాన్రని తెలియజేసెను గనుక 

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:20 => కొనిన్ దినములు సూరుయ్డైనను నక్షతర్ములైనను కనబడక 

పెదద్గాలి మామీద కొటిట్నందున పార్ణములతో తపిప్ంచుకొందుమను ఆశ బొతిత్గ పోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:41 => రెండు పర్వాహములు కలిసిన సథ్లమందు చికుక్కొని ఓడను మెటట్ 

పటిట్ంచిరి. అందువలన అనివి కూరుకొనిపోయి కదలక యుండెను, అమరము ఆ దెబబ్కు 

బదద్లైపోసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:42 => ఖైదీలలో ఎవడును ఈదుకొని పారిపోకుండునటుల్ వారిని 

చంపవలెనని సైనికులకు ఆలోచన పుటెట్ను గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:44 => కడమ వారిలో కొందరు పలకలమీదను, కొందరు ఓడ 

చెకక్లమీదను, పోవలెననియు ఆజాఞ్పించెను. ఈలాగు అందరు తపిప్ంచుకొని దరిచేరిరి. 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

వచనము 14 

కొంచెముసేపైన తరువాత ఊరకులోను అను పెనుగాలి కేర్తు మీదనుండి విసరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:21 => వారు బహు కాలము భోజనములేక యునన్ందున పౌలు వారి 

మధయ్ను నిలిచి అయయ్లారా, మీరు నా మాటవిని కేర్తునుండి బయలుదేరకయే యుండవలసినది. 

అపుప్డీ హానియు నషట్మును కలుగకపోవును. 

నిరగ్మకాండము 9:20 => ఫరో సేవకులలో యెహోవా మాటకు భయపడినవాడు తన సేవకులను 

తన పశువులను ఇండల్లోనికి తవ్రగా రపిప్ంచెను. 
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నిరగ్మకాండము 9:21 => అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను 

పొలములో ఉండనిచెచ్ను. 

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 

సామెతలు 27:12 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

యెహెజేక్లు 3:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు కావలిగా నేను నినున్ నియమించియునాన్ను, 

కాబటిట్ నీవు నా నోటిమాట ఆలకించి నేను చెపిప్నదానినిబటిట్ వారిని హెచచ్రిక చేయుము. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 33:4 => ఎవడైనను బాకానాదము వినియును జాగర్తత్పడనందున ఖడగ్మువచిచ్ వాని 

పార్ణము తీసినయెడల వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది 

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. 

యెషయా 7:9 => షోమోర్ను ఎఫార్యిమునకు రాజధాని; షోమోర్నునకు రెమలాయ్ కుమారుడు రాజు; 

మీరు నమమ్కుండినయెడల సిథ్రపడకయుందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:25 => కాబటిట్ అయయ్లారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నాతో దూత చెపిప్న 

పర్కారము జరుగునని నేను దేవుని నముమ్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:31 => అందుకు పౌలు వీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు 

తపిప్ంచుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 

వచనము 15 

దానిలో ఓడ చికుక్కొని గాలికి ఎదురు నడువలేకపోయినందున ఎదురు నడిపించుట మాని గాలికి 

కొటుట్కొనిపోతివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:8 => బహు కషట్పడి దాని దాటి, మంచిరేవులు అను ఒక సథ్లమునకు 

చేరితివిు. దానిదగగ్ర లసైయ పటట్ణముండెను. 

కీరత్నలు 107:30 => అవి నిమమ్ళమైనవని వారు సంతోషించిరి వారు కోరిన రేవునకు ఆయన వారిని 

నడిపించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:7 => అనేక దినములు మెలల్గా నడచి, యెంతో కషట్పడి కీన్దుకు 

ఎదురుగా వచిచ్నపుప్డు గాలి మముమ్ను పోనియయ్కునన్ందున కేర్తు చాటున సలోమ్నే దరిని ఓడ 

నడిపించితివిు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:11 => కేర్తీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును, వీరు మన 

భాషలతో దేవుని గొపప్కారయ్ములను వివరించుట వినుచునాన్మని చెపుప్కొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 16:6 => అపుప్డు మీయొదద్ కొంతకాలము ఆగవచుచ్ను, ఒకవేళ 

శీతకాలమంతయు గడుపుదును. అపుప్డు నేను వెళె ల్డి సథ్లమునకు మీరు ననున్ సాగనంపవచుచ్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:11 => ఆయన శర్మలలో పాలివాడనగుట యెటిట్దో యెరుగు నిమితత్మును, 

సమసత్మును నషట్పరచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

Page  of 3446 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

తీతుకు 1:5 => నేను నీ కాజాఞ్పించిన పర్కారము నీవు లోపముగా ఉనన్వాటిని దిదిద్, పర్తి 

పటట్ణములోను పెదద్లను నియమించు నిమితత్మే నేను కేర్తులో నినున్ విడిచి వచిచ్తిని. 

వచనము 16 

తరువాత కౌద అనబడిన యొక చినన్ దీవ్పము చాటున దాని నడిపింపగా పడవను భదర్పరచుకొనుట 

బహు కషట్తరమాయెను.  

యోబు 37:17 => దకిష్ణపు గాలి వీచుటచేత ఉబబ్వేయునపుప్డు నీ వసత్రములెటుల్ వెచచ్బడినది నీకు 

తెలియునా? 

కీరత్నలు 78:26 => ఆకాశమందు తూరుప్ గాలి ఆయన విసరజేసెను తన బలముచేత దకిష్ణపు గాలి 

రపిప్ంచెను. 

పరమగీతము 4:16 => ఉతత్ర వాయువూ, ఏతెంచుము దకిష్ణ వాయువూ, వేంచేయుము నా 

ఉదాయ్నవనముమీద విసరుడి దాని పరిమళములు వాయ్పింపజేయుడి నా పిర్యుడు తన 

ఉదాయ్నవనమునకు వేంచేయును గాక తనకిషట్మైన ఫలములనతడు భుజించునుగాక. 

లూకా 12:55 => దకిష్ణపు గాలి విసరుట చూచునపుప్డు వడగాలి కొటుట్నని చెపుప్దురు; ఆలాగే 

జరుగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:21 => వారు బహు కాలము భోజనములేక యునన్ందున పౌలు వారి 

మధయ్ను నిలిచి అయయ్లారా, మీరు నా మాటవిని కేర్తునుండి బయలుదేరకయే యుండవలసినది. 

అపుప్డీ హానియు నషట్మును కలుగకపోవును. 

పర్సంగి 1:6 => గాలి దకిష్ణమునకు పోయి ఉతత్రమునకు తిరుగును; ఇటుల్ మరల మరల తిరుగుచు 

తన సంచారమారగ్మున తిరిగి వచుచ్ను. 

యోనా 1:4 => అయితే యెహోవా సముదర్ముమీద పెదద్ గాలి పుటిట్ంపగా సముదర్మందు గొపప్ 

తుపాను రేగి ఓడ బదద్లైపోవు గతి వచెచ్ను. 

మతత్యి 8:5 => ఆయన కపెరన్హూములో పర్వేశించినపుప్డు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:13 => తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ 

పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:7 => అనేక దినములు మెలల్గా నడచి, యెంతో కషట్పడి కీన్దుకు 

ఎదురుగా వచిచ్నపుప్డు గాలి మముమ్ను పోనియయ్కునన్ందున కేర్తు చాటున సలోమ్నే దరిని ఓడ 

నడిపించితివిు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:13 => అకక్డనుండి చుటుట్ తిరిగి రేగియుకు వచిచ్ యొక దినమైన 

తరువాత దకిష్ణపు గాలి విసరుటవలన మరునాడు పొతియొలీకి వచిచ్తివిు. 

వచనము 17 

దానిని పైకెతిత్ కటిట్న తరువాత తార్ళుల్ మొదలైనవి తీసికొని ఓడచుటుట్ బిగించి కటిట్రి. మరియు 

సూరిత్సను ఇసుకతిపప్మీద పడుదుమేమో అని భయపడి, ఓడ చాపలు దింపివేసి, కొటుట్కొనిపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 14:21 => మోషే సముదర్మువైపు తన చెయియ్ చాపగా యెహోవా ఆ రాతిర్ అంతయు 

బలమైన తూరుప్గాలిచేత సముదర్మును తొలగించి దానిని ఆరిన నేలగా చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 14:22 => నీళుల్ విభజింపబడగా ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము మధయ్ను ఆరిన 

నేలమీద నడిచిపోయిరి. ఆ నీళుల్ వారి కుడి యెడమ పర్కక్లను వారికి గోడవలె నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 14:23 => ఐగుపీత్యులును ఫరో గుఱఱ్ములును రథములును రౌతులును వారిని 

తరిమి సముదర్ మధయ్మున చేరిరి. 

నిరగ్మకాండము 14:24 => అయితే వేకువజామున యెహోవా ఆ అగిన్ మేఘమయమైన 

సత్ంభమునుండి ఐగుపీత్యుల దండువైపు చూచి ఐగుపీత్యుల దండును కలవరపరచి 

నిరగ్మకాండము 14:25 => వారి రథ చకర్ములు ఊడిపడునటుల్ చేయగా వారు బహు కషట్పడి 

తోలుచుండిరి. అపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి పారిపోదము రండి; యెహోవా 

వారి పక్షమున మనతో యుదధ్ము చేయుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 
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నిరగ్మకాండము 14:26 => అంతలో యెహోవా మోషేతో ఐగుపీత్యుల మీదికిని వారి రథముల 

మీదికిని వారి రౌతుల మీదికిని నీళుల్ తిరిగివచుచ్నటుల్ సముదర్ముమీద నీ చెయియ్ చాపుమనెను. 

నిరగ్మకాండము 14:27 => మోషే సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపగా పొర్దుద్ పొడిచినపుప్డు 

సముదర్ము అధిక బలముతో తిరిగి పొరెల్ను గనుక ఐగుపీత్యులు అది చూచి వెనుకకు పారిపోయిరి. 

అపుప్డు యెహోవా సముదర్ము మధయ్ను ఐగుపీత్యులను నాశము చేసెను. 

యోనా 1:3 => అయితే యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి తరీష్షు పటట్ణమునకు పారిపోవలెనని యోనా 

యొపేప్కు పోయి తరీష్షునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి, పర్యాణమునకు కేవు ఇచిచ్, యెహోవా 

సనిన్ధిలో నిలువక ఓడవారితోకూడి తరీష్షునకు పోవుటకు ఓడ ఎకెక్ను. 

యోనా 1:4 => అయితే యెహోవా సముదర్ముమీద పెదద్ గాలి పుటిట్ంపగా సముదర్మందు గొపప్ 

తుపాను రేగి ఓడ బదద్లైపోవు గతి వచెచ్ను. 

యోనా 1:5 => కాబటిట్ నావికులు భయపడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన 

చేయుటకై అందులోని సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు 

పోయి పండుకొని గాఢనిదర్ పోయియుండెను 

కీరత్నలు 107:25 => ఆయన సెలవియయ్గా తుపాను పుటెట్ను అది దాని తరంగములను పైకెతెత్ను 

కీరత్నలు 107:26 => వారు ఆకాశమువరకు ఎకుక్చు అగాధమునకు దిగుచునుండిరి శర్మచేత వారి 

పార్ణము కరిగిపోయెను.  

కీరత్నలు 107:27 => మతుత్లైన వారివలె వారు ముందుకు వెనుకకు దొరుల్చు ఇటు అటు 

తూలుచుండిరి వారు ఎటుతోచక యుండిరి.  

యెహెజేక్లు 27:26 => నీ కోలలు వేయువారు మహాసముదర్ములోనికి నినున్ తోర్యగా తూరుప్ గాలి 

సముదర్మధయ్మందు నినున్ బదద్లుచేయును.  

మతత్యి 8:24 => అంతట సముదర్ముమీద తుపాను లేచినందున ఆ దోనె అలలచేత కపప్బడెను. 

అపుప్డాయన నిదిర్ంచుచుండగా 

మారుక్ 4:37 => అపుప్డు పెదద్ తుపాను రేగి ఆయన యునన్ దోనెమీద అలలు కొటిట్నందున దోనె 

నిండిపోయెను. 
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లూకా 8:23 => వారు వెళుల్చుండగా ఆయన నిదిర్ంచెను. అంతలో గాలివాన సరసుస్మీదికి వచిచ్ 

దోనె నీళల్తో నిండినందున వారు అపాయకరమైన సిథ్తిలో ఉండిరి 

యాకోబు 3:4 => ఓడలను కూడ చూడుడి; అవి ఎంతో గొపప్వై పెనుగాలికి కొటుట్కొని పోబడినను, 

ఓడ నడుపువాని ఉదేద్శము చొపుప్న మికిక్లి చినన్దగు చుకాక్నిచేత తిర్పప్బడును. 

వచనము 18 

మికిక్లి పెదద్గాలి కొటుట్చునన్ందున మరునాడు సరకులు పారవేయసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:27 => పదునాలుగవ రాతిర్ వచిచ్నపుప్డు మేము అదిర్య సముదర్ములో 

ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచుండగా అరధ్రాతిర్వేళ ఓడవారు ఏదో యొక దేశము దగగ్ర పడుచునన్దని 

యూహించి 

యాకోబు 3:4 => ఓడలను కూడ చూడుడి; అవి ఎంతో గొపప్వై పెనుగాలికి కొటుట్కొని పోబడినను, 

ఓడ నడుపువాని ఉదేద్శము చొపుప్న మికిక్లి చినన్దగు చుకాక్నిచేత తిర్పప్బడును. 

కీరత్నలు 107:27 => మతుత్లైన వారివలె వారు ముందుకు వెనుకకు దొరుల్చు ఇటు అటు 

తూలుచుండిరి వారు ఎటుతోచక యుండిరి.  

వచనము 19 

మూడవ దినమందు తమచేతులార ఓడసామగిర్ పారవేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:30 => అయితే ఓడవారు ఓడ విడిచి పారిపోవలెనని చూచి, తాము 

అనివిలోనుండి లంగరులు వేయబోవునటుల్గా సముదర్ములో పడవ దింపివేసిరి. 

వచనము 20 

కొనిన్ దినములు సూరుయ్డైనను నక్షతర్ములైనను కనబడక పెదద్గాలి మామీద కొటిట్నందున 

పార్ణములతో తపిప్ంచుకొందుమను ఆశ బొతిత్గ పోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:29 => అపుప్డు రాతి తిపప్లుగల చోటల్ పడుదుమేమో అని భయపడి, 

వారు ఓడ అమరములోనుండి నాలుగు లంగరులువేసి యెపుప్డు తెలల్వారునా అని కాచుకొని 

యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:41 => రెండు పర్వాహములు కలిసిన సథ్లమందు చికుక్కొని ఓడను మెటట్ 

పటిట్ంచిరి. అందువలన అనివి కూరుకొనిపోయి కదలక యుండెను, అమరము ఆ దెబబ్కు 

బదద్లైపోసాగెను. 

వచనము 21 

వారు బహు కాలము భోజనములేక యునన్ందున పౌలు వారి మధయ్ను నిలిచి అయయ్లారా, మీరు నా 

మాటవిని కేర్తునుండి బయలుదేరకయే యుండవలసినది. అపుప్డీ హానియు నషట్మును 

కలుగకపోవును. 

కీరత్నలు 107:27 => మతుత్లైన వారివలె వారు ముందుకు వెనుకకు దొరుల్చు ఇటు అటు 

తూలుచుండిరి వారు ఎటుతోచక యుండిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:19 => మూడవ దినమందు తమచేతులార ఓడసామగిర్ పారవేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:38 => వారు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత, గోధుమలను సముదర్ములో 

పారబోసి ఓడ తేలికచేసిరి. 

యోనా 1:5 => కాబటిట్ నావికులు భయపడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన 

చేయుటకై అందులోని సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు 

పోయి పండుకొని గాఢనిదర్ పోయియుండెను 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 
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లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

మారుక్ 13:15 => మిదె ద్మీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై దిగి అందులో 

పర్వేశింపకూడదు; 

లూకా 12:23 => ఆహారముకంటె పార్ణమును వసత్రముకంటె దేహమును గొపప్వి కావా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:27 => పదునాలుగవ రాతిర్ వచిచ్నపుప్డు మేము అదిర్య సముదర్ములో 

ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచుండగా అరధ్రాతిర్వేళ ఓడవారు ఏదో యొక దేశము దగగ్ర పడుచునన్దని 

యూహించి 

వచనము 22 

ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని 

పార్ణమునకును హానికలుగదు. 
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యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

యోనా 1:5 => కాబటిట్ నావికులు భయపడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన 

చేయుటకై అందులోని సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు 

పోయి పండుకొని గాఢనిదర్ పోయియుండెను 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

మారుక్ 8:36 => ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట 

వానికేమి పర్యోజనము? 

మారుక్ 8:37 => మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా ఏమి ఇయయ్గలుగును? 

లూకా 9:24 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పొగొటుట్కొనును, నా నిమితత్మై తన 

పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దానిని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 9:25 => ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి, తనున్ తాను పోగొటుట్కొనినయెడల, లేక 

నషట్పరచుకొనినయెడల వానికేమి పర్యోజనము? 

పర్సంగి 3:6 => వెదకుటకు పోగొటుట్కొనుటకు, దాచుకొనుటకు పారవేయుటకు; 

యెషయా 33:23 => నీ ఓడతార్ళుల్ వదలిపోయెను ఓడవారు తమ కొయయ్ అడుగును దిటట్పరచరు 

చాపను విపిప్ పటట్రు కాగా విసాత్రమైన దోపుడు సొముమ్ విభాగింపబడును కుంటివారే దోపుడుసొముమ్ 

పంచుకొందురు.  

మారుక్ 13:15 => మిదె ద్మీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై దిగి అందులో 

పర్వేశింపకూడదు; 

లూకా 12:23 => ఆహారముకంటె పార్ణమును వసత్రముకంటె దేహమును గొపప్వి కావా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:18 => మికిక్లి పెదద్గాలి కొటుట్చునన్ందున మరునాడు సరకులు 

పారవేయసాగిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:38 => వారు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత, గోధుమలను సముదర్ములో 

పారబోసి ఓడ తేలికచేసిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

వచనము 23 

నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, 

భయపడకుము; 

నిరగ్మకాండము 10:21 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఆకాశమువైపు నీ చెయియ్ చాపుము. ఐగుపుత్ 

దేశముమీద చీకటి చేతికి తెలియునంత చికక్ని చీకటి కముమ్ననెను. 

నిరగ్మకాండము 10:22 => మోషే ఆకాశమువైపు తన చెయియ్ యెతిత్నపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమంతయు 

మూడు దినములు గాఢాంధకారమాయెను. 

నిరగ్మకాండము 10:23 => మూడు దినములు ఒకనినొకడు కనుగొనలేదు, ఎవడును తానునన్ 

చోటనుండి లేవలేకపోయెను; అయినను ఇశార్యేలీయులకందరికి వారి నివాసములలో వెలుగుండెను. 

కీరత్నలు 105:28 => ఆయన అంధకారము పంపి చీకటి కమమ్జేసెను వారు ఆయన మాటను 

ఎదిరింపలేదు. 

మతత్యి 24:29 => ఆ దినముల శర్మ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

కీరత్నలు 107:25 => ఆయన సెలవియయ్గా తుపాను పుటెట్ను అది దాని తరంగములను పైకెతెత్ను 

కీరత్నలు 107:26 => వారు ఆకాశమువరకు ఎకుక్చు అగాధమునకు దిగుచునుండిరి శర్మచేత వారి 

పార్ణము కరిగిపోయెను.  

కీరత్నలు 107:27 => మతుత్లైన వారివలె వారు ముందుకు వెనుకకు దొరుల్చు ఇటు అటు 

తూలుచుండిరి వారు ఎటుతోచక యుండిరి.  
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యోనా 1:4 => అయితే యెహోవా సముదర్ముమీద పెదద్ గాలి పుటిట్ంపగా సముదర్మందు గొపప్ 

తుపాను రేగి ఓడ బదద్లైపోవు గతి వచెచ్ను. 

యోనా 1:11 => అపుప్డు వారు సముదర్ము పొంగుచునన్ది, తుపాను అధికమౌచునన్ది, సముదర్ము 

మామీదికి రాకుండ నిమమ్ళించునటుల్ మేము నీకేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా యోనా 

యోనా 1:12 => ననున్ బటిట్యే యీ గొపప్తుపాను మీమీదికి వచెచ్నని నాకు తెలిసియునన్ది; ననున్ 

ఎతిత్ సముదర్ములో పడవేయుడి, అపుప్డు సముదర్ము మీమీదికి రాకుండ నిమమ్ళించునని అతడు 

వారితో చెపిప్నను 

యోనా 1:13 => వారు ఓడను దరికి తెచుచ్టకు తెడల్ను బహుబలముగా వేసిరిగాని గాలి తమకు 

ఎదురై తుపాను బలముచేత సముదర్ము పొంగియుండుటవలన వారి పర్యతన్ము వయ్రథ్మాయెను. 

యోనా 1:14 => కాబటిట్ వారు యెహోవా, నీ చితత్పర్కారముగా నీవే దీని చేసితివి; ఈ మనుషుయ్నిబటిట్ 

మముమ్ను లయము చేయకుందువు గాక; నిరోద్షిని చంపితిరనన్ నేరము మామీద మోపకుందువు గాక 

అని యెహోవాకు మనవిచేసికొని 

మతత్యి 8:24 => అంతట సముదర్ముమీద తుపాను లేచినందున ఆ దోనె అలలచేత కపప్బడెను. 

అపుప్డాయన నిదిర్ంచుచుండగా 

మతత్యి 8:25 => వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నశించిపోవుచునాన్ము, మముమ్ను 

రకిష్ంచుమని చెపిప్ ఆయనను లేపిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

యెషయా 57:10 => నీ దూర పర్యాణముచేత నీవు పర్యాసపడినను అది అసాధయ్మని 

నీవనుకొనలేదు నీవు బలము తెచుచ్కొంటిని గనుక నీవు సొమమ్సిలల్లేదు. 

యిరిమ్యా 2:25 => జాగర్తత్పడి నీ పాదములకు చెపుప్లు తొడుగుకొనుము, నీ గొంతుక 

దపిప్గొనకుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము అని నేను చెపిప్నను నీవు ఆ మాట వయ్రథ్ము, వినను, అనుయ్లను 

మోహించితిని, వారి వెంబడి పోదునని చెపుప్చునాన్వు.  
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యెహెజేక్లు 37:11 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, ఈ యెముకలు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సూచించుచునన్వి. వారుమన యెముకలు ఎండిపోయెను, మన ఆశ 

విఫలమాయెను, మనము నాశనమైపోతివిు అని యనుకొనుచునాన్రు  

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

యోబు 3:4 => ఆ దినము అంధకారమగును గాక పైనుండి దేవుడు దాని నెంచకుండును గాక 

వెలుగు దానిమీద పర్కాశింపకుండును గాక 

యోబు 36:32 => ఇరుపర్కక్లను ఆయన మెరుపులు మెరిపించును గురికి తగలవలెనని ఆయన 

దానికి ఆజాఞ్పించును 

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  

యిరిమ్యా 49:23 => దమసుక్ను గూరిచ్న వాకుక్. హమాతును అరాప్దును దురావ్రత్ విని 

సిగుగ్పడుచునన్వి అవి పరవశములాయెను సముదర్ముమీద విచారము కలదు దానికి నెమమ్దిలేదు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:10 => అపుప్డు పౌలు అయయ్లారా, యీ పర్యాణమువలన 

సరకులకును ఓడకును మాతర్మే కాక మన పార్ణములకుకూడ హానియు బహు నషట్మును కలుగునటుల్ 

నాకు తోచుచునన్దని చెపిప్ వారిని హెచచ్రించెను 
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వచనము 24 

నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని 

దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:33 => తెలల్వారుచుండగా పౌలు పదునాలుగు దినములనుండి 

మీరేమియు పుచుచ్కొనక ఉపవాసముతో కనిపెటుట్కొని యునాన్రు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:34 => గనుక ఆహారము పుచుచ్కొనుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను; 

ఇది మీ పార్ణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవని తలనుండియు ఒక వెండుర్కయైనను నశింపదని 

చెపుప్చు, ఆహారము పుచుచ్కొనుడని అందరిని బతిమాలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:35 => ఈ మాటలు చెపిప్, యొక రొటెట్ పటుట్కొని అందరి యెదుట 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి తినసాగెను. 

కీరత్నలు 107:5 => ఆకలి దపుప్లచేత వారి పార్ణము వారిలో సొమమ్సిలెల్ను. 

కీరత్నలు 107:6 => వారు కషట్కాలమందు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి 

వారిని విడిపించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:9 => చాలకాలమైన తరువాత ఉపవాసదినము కూడ అపప్టికి 

గతించినందున పర్యాణము చేయుట అపాయకరమై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:10 => అపుప్డు పౌలు అయయ్లారా, యీ పర్యాణమువలన 

సరకులకును ఓడకును మాతర్మే కాక మన పార్ణములకుకూడ హానియు బహు నషట్మును కలుగునటుల్ 

నాకు తోచుచునన్దని చెపిప్ వారిని హెచచ్రించెను 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:13 => మరియు దకిష్ణపు గాలి మెలల్గా విసరుచుండగా వారు తమ 

ఆలోచన సమకూడినదని తలంచి లంగరెతిత్, కేర్తు దరిని ఓడ నడిపించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:7 => అనేక దినములు మెలల్గా నడచి, యెంతో కషట్పడి కీన్దుకు 

ఎదురుగా వచిచ్నపుప్డు గాలి మముమ్ను పోనియయ్కునన్ందున కేర్తు చాటున సలోమ్నే దరిని ఓడ 

నడిపించితివిు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:11 => అయినను శతాధిపతి పౌలు చెపిప్నది నమమ్క నావికుడును ఓడ 

యజమానుడును చెపిప్నదే నమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:25 => కాబటిట్ అయయ్లారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నాతో దూత చెపిప్న 

పర్కారము జరుగునని నేను దేవుని నముమ్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:31 => అందుకు పౌలు వీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు 

తపిప్ంచుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:15 => ఒకని పని కాలిచ్వేయబడినయెడల వానికి నషట్ము కలుగును; అతడు 

తనమటుట్కు రకిష్ంపబడును గాని అగిన్లోనుండి తపిప్ంచుకొనన్టుట్ రకిష్ంపబడును. 

తీతుకు 1:5 => నేను నీ కాజాఞ్పించిన పర్కారము నీవు లోపముగా ఉనన్వాటిని దిదిద్, పర్తి 

పటట్ణములోను పెదద్లను నియమించు నిమితత్మే నేను కేర్తులో నినున్ విడిచి వచిచ్తిని. 

వచనము 25 

కాబటిట్ అయయ్లారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నాతో దూత చెపిప్న పర్కారము జరుగునని నేను దేవుని 

నముమ్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:25 => కాబటిట్ అయయ్లారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నాతో దూత చెపిప్న 

పర్కారము జరుగునని నేను దేవుని నముమ్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:36 => అపుప్డందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని ఆహారము పుచుచ్కొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

ఎజార్ 10:2 => ఏలాము కుమారులలో నొకడగు యెహీయేలు కుమారుడైన షెకనాయ్ ఎజార్తో ఇటల్నెను 

మేము దేశమందుండు అనయ్జనములలోని సతరీలను పెండిల్చేసికొని మా దేవుని దృషిట్కి పాపము చేసితివిు; 

అయితే ఈ విషయములో ఇశార్యేలీయులు తమ నడవడి దిదుద్కొందురను నిరీక్షణ కదుద్. 

యోబు 22:29 => నీవు పడదోర్యబడినపుప్డు మీదు చూచెదనందువు వినయముగలవానిని ఆయన 

రకిష్ంచును. 

యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 
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2 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్యొకక్ శర్మలు మాయందేలాగు విసత్రించుచునన్వో, ఆలాగే 

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:6 => మేము శర్మ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును 

పొందుదుము; మేమాదరణ పొందినను మీ ఆదరణకొరకై పొందుదుము. ఈ ఆదరణ, మేముకూడ 

పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:31 => అందుకు పౌలు వీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు 

తపిప్ంచుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:34 => గనుక ఆహారము పుచుచ్కొనుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను; 

ఇది మీ పార్ణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవని తలనుండియు ఒక వెండుర్కయైనను నశింపదని 

చెపుప్చు, ఆహారము పుచుచ్కొనుడని అందరిని బతిమాలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:44 => కడమ వారిలో కొందరు పలకలమీదను, కొందరు ఓడ 

చెకక్లమీదను, పోవలెననియు ఆజాఞ్పించెను. ఈలాగు అందరు తపిప్ంచుకొని దరిచేరిరి. 

యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

వచనము 26 

అయినను మనము కొటుట్కొనిపోయి యేదైన ఒక దీవ్పముమీద పడవలసి యుండునని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:19 => అయితే పర్భువు దూత రాతిర్వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని 

వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ మీరు వెళి ల్ దేవాలయములో నిలువబడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:8 => అపుప్డు దూత అతనితో నీవు నడుము కటుట్కొని చెపుప్లు 

తొడుగుకొనుమనెను. అతడాలాగు చేసిన తరువాత దూత నీ వసత్రము పైనవేసికొని నా వెంబడి రమమ్ని 

అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:9 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్ దూత వెంబడి వెళి ల్, దూతవలన జరిగినది 

నిజముగా జరిగెనని గర్హింపక, తనకు దరశ్నము కలిగెనని తలంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:10 => మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పటట్ణమునకుపోవు 

ఇనుప గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక 

వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

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. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 
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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 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:9 => యెహోవా వంతు ఆయన జనమే ఆయన సావ్సథ్య్భాగము 

యాకోబే. 

కీరత్నలు 135:4 => యెహోవా తనకొరకు యాకోబును ఏరప్రచుకొనెను తనకు సవ్కీయధనముగా 

ఇశార్యేలును ఏరప్రచుకొనెను. 

పరమగీతము 2:16 => నా పిర్యుడు నావాడు నేను అతని దానను పదమ్ములునన్చోట అతడు 

మందను మేపుచునాన్డు 

పరమగీతము 6:3 => నేను పదమ్ములలో మేపుచునన్ నా పిర్యుని దానను అతడును నావాడు. 

యెషయా 44:5 => ఒకడునేను యెహోవావాడననును, మరియొకడు యాకోబు పేరు చెపుప్కొనును, 

మరియొకడు యెహోవా వాడనని తనచేతితో వార్సి ఇశార్యేలను మారుపేరు పెటుట్కొనును. 

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యిరిమ్యా 32:38 => వారు నాకు పర్జలైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

యెహెజేక్లు 36:38 => నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ పర్తిషిఠ్తములగు 

గొఱఱ్లంత విసాత్రముగాను, నియామక దినములలో యెరూషలేమునకు వచుచ్ గొఱఱ్లంత 

విసాత్రముగాను వారి పటట్ణములయందు మనుషుయ్లు గుంపులు గుంపులుగా విసత్రించునటుల్ నేను 

చేసెదను. 

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 
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మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

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. 

యోహాను 17:9 => నేను వారికొరకు పార్రథ్న చేయుచునాన్ను; లోకము కొరకు పార్రథ్న చేయుటలేదు, 

నీవు నాకు అనుగర్హించియునన్వారు నీవారైనందున వారికొరకే పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

యోహాను 17:10 => నావనిన్యు నీవి, నీవియు నావి; వారియందు నేను మహిమపరచబడి 

యునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

1 పేతురు 2:10 => ఒకపుప్డు పర్జగా ఉండక యిపుప్డు దేవుని పర్జయైతిరి; ఒకపుప్డు 

కనికరింపబడక యిపుప్డు కనికరింపబడినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 116:16 => యెహోవా, నేను నిజముగా నీ సేవకుడను, నీ సేవకుడను నీ సేవకురాలి 

కుమారుడనైయునాన్ను నీవు నాకటుల్ విపిప్యునాన్వు. 
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కీరత్నలు 143:12 => నేను నీ సేవకుడను నీ కృపనుబటిట్ నా శతుర్వులను సంహరింపుము నా 

పార్ణమును బాధపరచువారినందరిని నశింపజేయుము. 

యెషయా 44:21 => యాకోబూ, ఇశార్యేలూ; వీటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము నీవు నా సేవకుడవు 

నేను నినున్ నిరిమ్ంచితిని ఇశార్యేలూ, నీవు నాకు సేవకుడవై యునాన్వు నేను నినున్ మరచిపోజాలను.  

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:26 => అంతట నెబుకదెన్జరు వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము వాకిలి దగగ్రకు 

వచిచ్ షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారలారా, మహోనన్తుడగు దేవుని సేవకులారా, 

బయటికివచిచ్ నాయొదద్కు రండని పిలువగా, షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో ఆ అగిన్లోనుండి బయటికి 

వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:28 => నెబుకదెన్జరు షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గోయను వీరి దేవుడు పూజారు హ్డు; 

ఆయన తన దూతనంపి తనాన్శర్యించిన దాసులను రకిష్ంచెను. వారు తమ దేవునికి గాక మరి ఏ 

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 
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రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

2 తిమోతి 1:3 => నా పార్రథ్నలయందు ఎడతెగక నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నీ కనీన్ళల్ను 

తలచుకొని, నాకు సంపూరాణ్నందము కలుగుటకై నినున్ చూడవలెనని రేయింబగలు అపేకిష్ంచుచు, 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

తీతుకు 1:1 => దేవుడు ఏరప్రచుకొనినవారి విశావ్సము నిమితత్మును, 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:17 => యెహోవాయే నీకు దేవుడైయునాన్డనియు, నీవు ఆయన 

మారగ్ములయందు నడిచి, ఆయన కటట్డలను ఆయన ఆజఞ్లను ఆయన విధులను అనుసరించి, ఆయన 

మాట విందుననియు నేడు ఆయనతో మాట యిచిచ్తివి. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 7:9 => ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, 

నీచేతికి దాని నపప్గించెదను. 

1 సమూయేలు 9:15 => సౌలు అచచ్టికి రేపు వచుచ్నని యెహోవా సమూయేలునకు తెలియజేసెను. 
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1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

ఎజార్ 5:11 => వారు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి మేము భూమాయ్కాశముల దేవుని యొకక్ 

సేవకులమై అనేక సంవతస్రముల కిర్ందట ఇశార్యేలీయులలో నొక గొపప్రాజు కటిట్ంచి నిలిపిన 

మందిరమును మరల కటుట్చునాన్ము. 

కీరత్నలు 107:28 => శర్మకు తాళలేక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి 

ఆపదలలోనుండి వారిని విడిపించెను. 

కీరత్నలు 119:94 => నీ ఉపదేశములను నేను వెదకుచునాన్ను నేను నీవాడనే ననున్ రకిష్ంచుము. 

పరమగీతము 7:10 => నేను నా పిర్యుని దానను అతడు నాయందు ఆశాబదుధ్డు. 

పరమగీతము 8:5 => తన పిర్యునిమీద ఆనుకొని అరణయ్మారగ్మున వచుచ్నది ఎవతె? 

జలద్రువృక్షము కిర్ంద నేను నినున్ లేపితిని అచచ్ట నీ తలిల్కి నీవలన పర్సవవేదన కలిగెను నినున్ కనిన 

తలిల్ యిచచ్టనే పర్సవవేదన పడెను. 

యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 2:9 => పర్భువు దూత వారియొదద్కు వచిచ్ నిలిచెను; పర్భువు మహిమ వారి చుటుట్ 

పర్కాశించినందున, వారు మికిక్లి భయపడిరి. 
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యోహాను 7:44 => వారిలో కొందరు ఆయనను పటుట్కొనదలచిరి గాని యెవడును ఆయనను 

పటుట్కొనలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:26 => పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళి ల్, యెరూషలేమునుండి 

గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 
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వచనము 27 

పదునాలుగవ రాతిర్ వచిచ్నపుప్డు మేము అదిర్య సముదర్ములో ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచుండగా 

అరధ్రాతిర్వేళ ఓడవారు ఏదో యొక దేశము దగగ్ర పడుచునన్దని యూహించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10 => నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి 

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడడ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 

2 రాజులు 6:16 => అతడు భయపడవదుద్, మన పక్షమున నునన్వారు వారికంటె అధికులై 

యునాన్రని చెపిప్ 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 41:11 => నీమీద కోపపడిన వారందరు సిగుగ్పడి విసమ్యమొందెదరు నీతో 

వాదించువారు మాయమై నశించిపోవుదురు  
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యెషయా 41:12 => నీతో కలహించువారిని నీవు వెదకుదువు గాని వారిని కనుగొనలేకపోవుదువు 

నీతో యుదధ్ము చేయువారు మాయమై పోవుదురు అభావులగుదురు.  

యెషయా 41:13 => నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను భయపడకుము నేను నీకు సహాయము 

చేసెదనని చెపుప్చు నీ కుడిచేతిని పటుట్కొనుచునాన్ను.  

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

యెషయా 43:3 => యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడను, ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడనైన నేనే నినున్ 

రకిష్ంచువాడను నీపార్ణరక్షణ కర్యముగా ఐగుపుత్ను ఇచిచ్యునాన్ను నీకు బదులుగా కూషును సెబాను 

ఇచిచ్యునాన్ను.  

యెషయా 43:4 => నీవు నా దృషిట్కి పిర్యుడవైనందున ఘనుడవైతివి నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను 

గనుక నీకు పర్తిగా మనుషుయ్లను అపప్గించుచునాన్ను నీ పార్ణమునకు పర్తిగా జనములను 

అపప్గించుచునాన్ను. 

యెషయా 43:5 => భయపడకుము, నేను నీకు తోడైయునాన్ను తూరుప్నుండి నీ సంతానమును 

తెపిప్ంచెదను పడమటినుండి నినున్ సమకూరిచ్ రపిప్ంచెదను. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 
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పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

యోహాను 11:9 => అందుకు యేసు పగలు పండెర్ండు గంటలునన్వి గదా, ఒకడు పగటివేళ 

నడిచినయెడల ఈ లోకపు వెలుగును చూచును గనుక తొటుర్పడడు. 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 
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పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 

పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:37 => ఓడలో ఉనన్ మేమందరము రెండువందల డెబబ్ది ఆరుగురము. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 18:23 => అపప్డు అబార్హాము సమీపించి యిటల్నెను దుషుట్లతోకూడ నీతిమంతులను 

నాశనము చేయుదువా? 

ఆదికాండము 18:24 => ఆ పటట్ణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల 

దానిలోనునన్ యేబదిమంది నీతిమంతుల నిమితత్ము ఆ సథ్లమును నాశనము చేయక కాయవా? 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 18:26 => యెహోవా సొదొమ పటట్ణములో ఏబదిమంది నీతిమంతులు నాకు 

కనబడినయెడల వారినిబటిట్ ఆ సథ్లమంతటిని కాయుదుననెను 

ఆదికాండము 18:27 => అందుకు అబార్హాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదెయునైన నేను పర్భువుతో 

మాటలాడ తెగించుచునాన్ను. 
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ఆదికాండము 18:28 => ఏబదిమంది నీతిమంతులలో ఒకవేళ ఐదుగురు తకుక్వైతే ఐదుగురు 

తకుక్వైనందున ఆ పటట్ణమంతయు నాశనము చేయుదువా అని మరల అడిగెను. అందుకాయన 

అకక్డ నలుబది యైదుగురు నాకు కనబడినయెడల నాశనము చేయననెను; 

ఆదికాండము 18:29 => అతడింక ఆయనతో మాటలాడుచు ఒకవేళ అకక్డ నలుబదిమందియే 

కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ నలుబదిమందినిబటిట్ నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:30 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నేను మాటలాడెదను; ఒకవేళ అకక్డ 

ముపప్దిమందియే కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన అకక్డ ముపప్దిమంది నాకు కనబడినయెడల 

నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:31 => అందుకతడు ఇదిగో పర్భువుతో మాటలాడ తెగించితిని; ఒకవేళ అకక్డ 

ఇరువదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ యిరువదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకుందుననగా 

ఆదికాండము 18:32 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ 

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

ఆదికాండము 19:21 => ఆయన ఇదిగో నీవు చెపిప్న ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ 

విషయములో నీ మనవి అంగీకరించితిని; 

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. 

ఆదికాండము 30:27 => అందుకు లాబాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీదనునన్యెడల నా మాట 

వినుము; నినున్బటిట్ యెహోవా ననున్ ఆశీరవ్దించెనని శకునము చూచి తెలిసికొంటినని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

యెషయా 58:12 => పూరవ్కాలమునుండి పాడైపోయిన సథ్లములను నీ జనులు కటెట్దరు 

అనేకతరముల కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కటెట్దవు విరుగబడినదానిని 

బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడవనియు నీకు పేరు 

పెటట్బడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను. 

మీకా 5:7 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను, 

మనుషయ్పర్యతన్ము లేకుండను నరుల యోచన లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను ఆ యా 

జనముల మధయ్ను నుందురు. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 
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ఆదికాండము 18:24 => ఆ పటట్ణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల 

దానిలోనునన్ యేబదిమంది నీతిమంతుల నిమితత్ము ఆ సథ్లమును నాశనము చేయక కాయవా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:2 => యెహోవా నాతో ఇటల్నెను అతనికి భయపడకుము, అతనిని అతని 

సమసత్ జనమును అతని దేశమును నీచేతికి అపప్గించియునాన్ను. హెషోబ్నులో నివసించిన 

అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చేసినటుల్ ఇతనికిని చేయవలెనని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:3 => ఇశార్యేలీయులారా, వినుడి; నేడు మీరు మీశతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు సమీపించుచునాన్రు. మీ హృదయములు జంకనియయ్కుడి, భయపడకుడి, 

యెహోషువ 6:23 => వేగులవారైన ఆ మనుషుయ్లు పోయి రాహాబును ఆమె తండిర్ని ఆమె తలిల్ని 

ఆమె సహోదరులను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని వెలుపలికి తోడుకొని వచిచ్రి; ఆమె యింటివారి 

నందరిని వారు వెలుపలికి తోడుకొని ఇశార్యేలీయుల పాళెము వెలుపట వారిని నివసింపజేసిరి. 

2 రాజులు 2:12 => ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును 

రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఎలీషా తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను. 

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 

2 రాజులు 20:6 => ఇంక పదునయిదు సంవతస్రముల ఆయుషయ్ము నీకిచెచ్దను; మరియు నా 

నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును ఈ పటట్ణమును నేను కాపాడుచు, నినున్ను ఈ 

పటట్ణమును అషూష్రు రాజుచేతిలో పడకుండ నేను విడిపించెదను. 

యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

యోబు 35:8 => నీవంటి మనుషుయ్నికే నీ చెడుతనపు ఫలము చెందును నరులకే నీ నీతిఫలము 

చెందును. 

కీరత్నలు 31:15 => నా కాలగతులు నీ వశములో నునన్వి. నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంపుము ననున్ తరుమువారినుండి ననున్ రకిష్ంపుము.  
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కీరత్నలు 49:5 => నాకొరకు పొంచువారి దోషకృతయ్ములు ననున్ చుటుట్కొనినపుప్డు 

ఆపతాక్లములలో నేనేల భయపడవలెను?  

కీరత్నలు 64:1 => దేవా, నేను మొఱఱ్పెటట్గా నా మనవి ఆలకింపుము శతుర్భయమునుండి నా 

పార్ణమును కాపాడుము. 

కీరత్నలు 119:94 => నీ ఉపదేశములను నేను వెదకుచునాన్ను నేను నీవాడనే ననున్ రకిష్ంచుము. 

యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

విలాపవాకయ్ములు 3:57 => నేను నీకు మొరలిడిన దినమున నీవు నాయొదద్కు వచిచ్తివి 

భయపడకుమి అని నీవు చెపిప్తివి.  

యెహెజేక్లు 14:16 => ఆ ముగుగ్రు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును; నా జీవముతోడు 

వారు తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు, 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 2:24 => ఇటుల్ండగా దానియేలు బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయుటకు రాజు 

నియమించిన అరోయ్కు నొదద్కు వెళి ల్ బబులోనులోని జాఞ్నులను నశింపజేయవదుద్, ననున్ రాజు 

సముఖమునకు తోడుకొనిపొముమ్, నేను ఆ కల భావమును రాజునకు తెలియజేసెదననెను. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  
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యోనా 1:12 => ననున్ బటిట్యే యీ గొపప్తుపాను మీమీదికి వచెచ్నని నాకు తెలిసియునన్ది; ననున్ 

ఎతిత్ సముదర్ములో పడవేయుడి, అపుప్డు సముదర్ము మీమీదికి రాకుండ నిమమ్ళించునని అతడు 

వారితో చెపిప్నను 

హగగ్యి 2:5 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు నేను మీతో చేసిన నిబంధన జాఞ్పకము 

చేసికొనుడి; నా ఆతమ్ మీమధయ్న ఉనన్ది గనుక భయపడకుడి. 

మతత్యి 24:6 => మరియు మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్ సమాచారములను గూరిచ్యు 

వినబోదురు; మీరు కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే 

రాదు. 

లూకా 1:30 => దూత మరియా, భయపడకుము; దేవుని వలన నీవు కృపపొందితివి. 

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 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:15 => నీవు కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సకల 

మనుషుయ్లయెదుట ఆయనకు సాకిష్వైయుందువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:16 => నీవు ననున్ చూచియునన్ సంగతినిగూరిచ్యు నేను నీకు 

కనబడబోవు సంగతినిగూరిచ్యు నినున్ పరిచారకునిగాను సాకిష్నిగాను నియమించుటకై 

కనబడియునాన్ను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:44 => కడమ వారిలో కొందరు పలకలమీదను, కొందరు ఓడ 

చెకక్లమీదను, పోవలెననియు ఆజాఞ్పించెను. ఈలాగు అందరు తపిప్ంచుకొని దరిచేరిరి. 
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1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

వచనము 28 

బుడుదువేసి చూచి యిరువదిబారల లోతని తెలిసికొనిరి. ఇంకను కొంతదూరము వెళి ల్న తరువాత, 

మరల బుడుదువేసి చూచి పదునైదుబారల లోతని తెలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:11 => అయినను శతాధిపతి పౌలు చెపిప్నది నమమ్క నావికుడును ఓడ 

యజమానుడును చెపిప్నదే నమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:21 => వారు బహు కాలము భోజనములేక యునన్ందున పౌలు వారి 

మధయ్ను నిలిచి అయయ్లారా, మీరు నా మాటవిని కేర్తునుండి బయలుదేరకయే యుండవలసినది. 

అపుప్డీ హానియు నషట్మును కలుగకపోవును. 

సంఖాయ్కాండము 23:19 => దేవుడు అబదధ్మాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు పశాచ్తాత్పపడుటకు 

ఆయన నరపుతుర్డు కాడు ఆయన చెపిప్ చేయకుండునా? ఆయన మాట యిచిచ్ సాథ్పింపకుండునా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:20 => అంతట వారు ఉదయముననే లేచి తెకోవ అరణయ్మునకు పోయిరి; 

వారు పోవుచుండగా యెహోషాపాతు నిలువబడి యూదా వారలారా, యెరూషలేము కాపురసుథ్లారా, 

నా మాట వినుడి; మీ దేవుడైన యెహోవాను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు సిథ్రపరచబడుదురు; ఆయన 

పర్వకత్లను నముమ్కొనుడి, అపుప్డు మీరు కృతారుథ్లగుదురని చెపెప్ను. 

లూకా 1:45 => పర్భువు ఆమెకు తెలియజేయించిన మాటలు సిదిధ్ంచును గనుక నమిమ్న ఆమె 

ధనుయ్రాలనెను. 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

రోమీయులకు 4:21 => దేవుని మహిమపరచి, ఆయన వాగాద్నము చేసినదానిని నెరవేరుచ్టకు 

సమరుథ్డని రూఢిగా విశవ్సించి విశావ్సమువలన బలమునొందెను. 
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2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

కీరత్నలు 119:42 => అపుప్డు ననున్ నిందించువారికి నేను ఉతత్రమీయగలను ఏలయనగా నీమాట 

నముమ్కొనియునాన్ను. 

యెషయా 7:9 => షోమోర్ను ఎఫార్యిమునకు రాజధాని; షోమోర్నునకు రెమలాయ్ కుమారుడు రాజు; 

మీరు నమమ్కుండినయెడల సిథ్రపడకయుందురు. 

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  

యోనా 3:5 => నీనెవె పటట్ణపువారు దేవునియందు విశావ్సముంచి ఉపవాసదినము చాటించి, 

ఘనులేమి అలుప్లేమి అందరును గోనెపటట్ కటుట్కొనిరి. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 

భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

రోమీయులకు 4:18 => నీ సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెపిప్నదానినిబటిట్ తాననేక జనములకు 

తండిర్యగునటుల్, నిరీక్షణకు ఆధారము లేనపుప్డు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమెమ్ను. 

వచనము 29 

అపుప్డు రాతి తిపప్లుగల చోటల్ పడుదుమేమో అని భయపడి, వారు ఓడ అమరములోనుండి నాలుగు 

లంగరులువేసి యెపుప్డు తెలల్వారునా అని కాచుకొని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:1 => మేము తపిప్ంచుకొనిన తరువాత ఆ దీవ్పము మెలితే అని 

తెలిసికొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:41 => రెండు పర్వాహములు కలిసిన సథ్లమందు చికుక్కొని ఓడను మెటట్ 

పటిట్ంచిరి. అందువలన అనివి కూరుకొనిపోయి కదలక యుండెను, అమరము ఆ దెబబ్కు 

బదద్లైపోసాగెను. 

వచనము 30 

అయితే ఓడవారు ఓడ విడిచి పారిపోవలెనని చూచి, తాము అనివిలోనుండి లంగరులు 

వేయబోవునటుల్గా సముదర్ములో పడవ దింపివేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:18 => మికిక్లి పెదద్గాలి కొటుట్చునన్ందున మరునాడు సరకులు 

పారవేయసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:19 => మూడవ దినమందు తమచేతులార ఓడసామగిర్ పారవేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:20 => కొనిన్ దినములు సూరుయ్డైనను నక్షతర్ములైనను కనబడక 

పెదద్గాలి మామీద కొటిట్నందున పార్ణములతో తపిప్ంచుకొందుమను ఆశ బొతిత్గ పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:30 => అయితే ఓడవారు ఓడ విడిచి పారిపోవలెనని చూచి, తాము 

అనివిలోనుండి లంగరులు వేయబోవునటుల్గా సముదర్ములో పడవ దింపివేసిరి. 
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1 రాజులు 9:27 => సొలొమోను సేవకులతో కూడ హీరాము సముదర్ పర్యాణము చేయనెరిగిన 

ఓడవారైన తన దాసులను ఓడలమీద పంపెను. 

యోనా 1:6 => అపుప్డు ఓడనాయకుడు అతనియొదద్కు వచిచ్, ఓయీ నిదర్బోతా, నీకేమి వచిచ్నది? 

లేచి నీ దేవుని పార్రిథ్ంచుము, మనము చావకుండ ఆ దేవుడు మనయందు కనికరించునేమో అనెను. 

పర్కటన 18:17 => పర్తి నావికుడును, ఎకక్డికైనను సబురుచేయు పర్తివాడును, ఓడవారును, 

సముదర్ముమీద పనిచేసి జీవనముచేయు వారందరును దూరముగా నిలిచి దాని దహనధూమమును 

చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:15 => దానిలో ఓడ చికుక్కొని గాలికి ఎదురు నడువలేకపోయినందున 

ఎదురు నడిపించుట మాని గాలికి కొటుట్కొనిపోతివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:33 => తెలల్వారుచుండగా పౌలు పదునాలుగు దినములనుండి 

మీరేమియు పుచుచ్కొనక ఉపవాసముతో కనిపెటుట్కొని యునాన్రు  

వచనము 31 

అందుకు పౌలు వీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు తపిప్ంచుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను 

చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 3:6 => నీవు గర్హింపలేని ఏసమాటలు పలుకు అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ 

పంపుటలేదు, అటిట్వారియొదద్కు నేను నినున్ పంపినయెడల వారు నీ మాటలు విందురు. 

వచనము 32 

వెంటనే సైనికులు పడవ తార్ళుల్ కోసి దాని కొటుట్కొనిపోనిచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:17 => దానిని పైకెతిత్ కటిట్న తరువాత తార్ళుల్ మొదలైనవి తీసికొని 

ఓడచుటుట్ బిగించి కటిట్రి. మరియు సూరిత్సను ఇసుకతిపప్మీద పడుదుమేమో అని భయపడి, ఓడ 

చాపలు దింపివేసి, కొటుట్కొనిపోయిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:41 => రెండు పర్వాహములు కలిసిన సథ్లమందు చికుక్కొని ఓడను మెటట్ 

పటిట్ంచిరి. అందువలన అనివి కూరుకొనిపోయి కదలక యుండెను, అమరము ఆ దెబబ్కు 

బదద్లైపోసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:30 => అయితే ఓడవారు ఓడ విడిచి పారిపోవలెనని చూచి, తాము 

అనివిలోనుండి లంగరులు వేయబోవునటుల్గా సముదర్ములో పడవ దింపివేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:40 => గనుక లంగరుల తార్ళుల్కోసి వాటిని సముదర్ములో విడిచిపెటిట్ 

చుకాక్నుల కటుల్విపిప్ ముందటి తెరచాప గాలికెతిత్ సరిగా దరికి నడిపించిరి గాని  

హెబీర్యులకు 6:19 => ఈ నిరీక్షణ నిశచ్లమును, సిథ్రమునై, మన ఆతమ్కు లంగరువలెనుండి 

తెరలోపల పర్వేశించుచునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

కీరత్నలు 130:6 => కావలివారు ఉదయముకొరకు కనిపెటుట్టకంటె ఎకుక్వగా నా పార్ణము పర్భువు 

కొరకు కనిపెటుట్చునన్ది కావలివారు ఉదయము కొరకు కనిపెటుట్టకంటె ఎకుక్వగా నా పార్ణము 

కనిపెటుట్చునన్ది.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:33 => తెలల్వారుచుండగా పౌలు పదునాలుగు దినములనుండి 

మీరేమియు పుచుచ్కొనక ఉపవాసముతో కనిపెటుట్కొని యునాన్రు  

వచనము 33 

తెలల్వారుచుండగా పౌలు పదునాలుగు దినములనుండి మీరేమియు పుచుచ్కొనక ఉపవాసముతో 

కనిపెటుట్కొని యునాన్రు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:16 => తరువాత కౌద అనబడిన యొక చినన్ దీవ్పము చాటున దాని 

నడిపింపగా పడవను భదర్పరచుకొనుట బహు కషట్తరమాయెను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:32 => వెంటనే సైనికులు పడవ తార్ళుల్ కోసి దాని కొటుట్కొనిపోనిచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:41 => రెండు పర్వాహములు కలిసిన సథ్లమందు చికుక్కొని ఓడను మెటట్ 

పటిట్ంచిరి. అందువలన అనివి కూరుకొనిపోయి కదలక యుండెను, అమరము ఆ దెబబ్కు 

బదద్లైపోసాగెను. 

యెషయా 33:23 => నీ ఓడతార్ళుల్ వదలిపోయెను ఓడవారు తమ కొయయ్ అడుగును దిటట్పరచరు 

చాపను విపిప్ పటట్రు కాగా విసాత్రమైన దోపుడు సొముమ్ విభాగింపబడును కుంటివారే దోపుడుసొముమ్ 

పంచుకొందురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:27 => పదునాలుగవ రాతిర్ వచిచ్నపుప్డు మేము అదిర్య సముదర్ములో 

ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచుండగా అరధ్రాతిర్వేళ ఓడవారు ఏదో యొక దేశము దగగ్ర పడుచునన్దని 

యూహించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:29 => అపుప్డు రాతి తిపప్లుగల చోటల్ పడుదుమేమో అని భయపడి, 

వారు ఓడ అమరములోనుండి నాలుగు లంగరులువేసి యెపుప్డు తెలల్వారునా అని కాచుకొని 

యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:40 => గనుక లంగరుల తార్ళుల్కోసి వాటిని సముదర్ములో విడిచిపెటిట్ 

చుకాక్నుల కటుల్విపిప్ ముందటి తెరచాప గాలికెతిత్ సరిగా దరికి నడిపించిరి గాని  

వచనము 34 

గనుక ఆహారము పుచుచ్కొనుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను; ఇది మీ పార్ణరక్షణకు 

సహాయమగును. మీలో ఎవని తలనుండియు ఒక వెండుర్కయైనను నశింపదని చెపుప్చు, ఆహారము 

పుచుచ్కొనుడని అందరిని బతిమాలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:11 => అయినను శతాధిపతి పౌలు చెపిప్నది నమమ్క నావికుడును ఓడ 

యజమానుడును చెపిప్నదే నమెమ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:21 => వారు బహు కాలము భోజనములేక యునన్ందున పౌలు వారి 

మధయ్ను నిలిచి అయయ్లారా, మీరు నా మాటవిని కేర్తునుండి బయలుదేరకయే యుండవలసినది. 

అపుప్డీ హానియు నషట్మును కలుగకపోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:42 => ఖైదీలలో ఎవడును ఈదుకొని పారిపోకుండునటుల్ వారిని 

చంపవలెనని సైనికులకు ఆలోచన పుటెట్ను గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 91:11 => నీ మారగ్ములనిన్టిలో నినున్ కాపాడుటకు ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతలను 

ఆజాఞ్పించును 

కీరత్నలు 91:12 => నీ పాదములకు రాయి తగులకుండ వారు నినున్ తమచేతులమీద ఎతిత్ 

పటుట్కొందురు 

యిరిమ్యా 29:11 => నేను మిముమ్నుగూరిచ్ ఉదేద్శించిన సంగతులను నేనెరుగుదును, రాబోవు 

కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునటుల్గా అవి సమాధానకరమైన ఉదేద్శములేగాని హానికరమైనవి 

కావు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 29:12 => మీరు నాకు మొఱఱ్పెటుట్దురేని మీరు నాకు పార్రథ్నచేయుచు వతుత్రేని నేను మీ 

మనవి ఆలకింతును. 

యిరిమ్యా 29:13 => మీరు ననున్ వెదకినయెడల, పూరణ్మనసుస్తో ననున్గూరిచ్ విచారణ 

చేయునెడల మీరు ననున్ కనుగొందురు, 
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యెహెజేక్లు 36:36 => అపుప్డు యెహోవానైన నేను పాడైపోయిన సథ్లములను కటుట్వాడననియు, 

పాడైపోయిన సథ్లములలో చెటల్ను నాటువాడననియు మీ చుటుట్ శేషించిన అనయ్జనులు తెలిసికొందురు. 

యెహోవానైన నేను మాట ఇచిచ్యునాన్ను, నేను దాని నెరవేరుత్ను. 

యెహెజేక్లు 36:37 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులకు నేను ఈలాగు 

చేయు విషయములో వారిని నాయొదద్ విచారణ చేయనితుత్ను, గొఱఱ్లు విసత్రించునటుల్గా నేను వారిని 

విసత్రింపజేసెదను. 

లూకా 1:34 => అందుకు మరియ నేను పురుషుని ఎరుగనిదాననే; యిదేలాగు జరుగునని దూతతో 

అనగా 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

లూకా 4:9 => పిమమ్ట ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయి, దేవాలయ శిఖరమున 

ఆయనను నిలువబెటిట్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఇకక్డ నుండి కిర్ందికి దుముకుము 

లూకా 4:10 => నినున్ కాపాడుటకు నినున్ గూరిచ్ తన దూతలకు ఆజాఞ్పించును. 

లూకా 4:11 => నీ పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్ చేతులతో ఎతిత్కొందురు అని 

వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 4:12 => అందుకు యేసు నీ దేవుడైన పర్భువును శోధింపవలదు అని చెపప్బడి యునన్దని 

వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 6:37 => మీరు ననున్ చూచియుండియు విశవ్సింపకయునాన్రని మీతో చెపిప్తిని. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => మీరీలాగున రకిష్ంపబడి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ 

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 
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ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:28 => ఏలయనగా పర్ధానయాజకుడు మృతినొందువరకు అతడు 

ఆశర్యపురములోనే నివసింపవలెను. పర్ధానయాజకుడు మృతినొందిన తరువాత ఆ నరహంతకుడు 

తన సావ్సథ్య్మునన్ దేశమునకు తిరిగి వెళల్వచుచ్ను. 

యెహోషువ 2:19 => నీ యింటి దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన పార్ణమునకు తానే 

ఉతత్రవాది, మేము నిరోద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 

1 రాజులు 1:12 => కాబటిట్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుడైన సొలొమోను పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకై నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను వినుము. 

మతత్యి 8:5 => ఆయన కపెరన్హూములో పర్వేశించినపుప్డు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:10 => అపుప్డు పౌలు అయయ్లారా, యీ పర్యాణమువలన 

సరకులకును ఓడకును మాతర్మే కాక మన పార్ణములకుకూడ హానియు బహు నషట్మును కలుగునటుల్ 

నాకు తోచుచునన్దని చెపిప్ వారిని హెచచ్రించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

వచనము 35 
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ఈ మాటలు చెపిప్, యొక రొటెట్ పటుట్కొని అందరి యెదుట దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని 

విరిచి తినసాగెను. 

లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:30 => అయితే ఓడవారు ఓడ విడిచి పారిపోవలెనని చూచి, తాము 

అనివిలోనుండి లంగరులు వేయబోవునటుల్గా సముదర్ములో పడవ దింపివేసిరి. 

వచనము 36 

అపుప్డందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని ఆహారము పుచుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:29 => అపుప్డు రాతి తిపప్లుగల చోటల్ పడుదుమేమో అని భయపడి, 

వారు ఓడ అమరములోనుండి నాలుగు లంగరులువేసి యెపుప్డు తెలల్వారునా అని కాచుకొని 

యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:27 => పదునాలుగవ రాతిర్ వచిచ్నపుప్డు మేము అదిర్య సముదర్ములో 

ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచుండగా అరధ్రాతిర్వేళ ఓడవారు ఏదో యొక దేశము దగగ్ర పడుచునన్దని 

యూహించి 
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ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

మతత్యి 15:32 => అంతట యేసు తన శిషుయ్లను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి 

నాయొదద్ నునాన్రు; వారికి తిననేమియు లేదు గనుక వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; వారు 

మారగ్ములో మూరచ్పోవుదురేమో అని వారిని ఉపవాసముతో పంపివేయుటకు నాకు మనసుస్ లేదని 

వారితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:19 => పిమమ్ట అతడు దమసుక్లోనునన్ శిషుయ్లతో కూడ కొనిన్ 

దినములుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:21 => వారు బహు కాలము భోజనములేక యునన్ందున పౌలు వారి 

మధయ్ను నిలిచి అయయ్లారా, మీరు నా మాటవిని కేర్తునుండి బయలుదేరకయే యుండవలసినది. 

అపుప్డీ హానియు నషట్మును కలుగకపోవును. 

వచనము 37 

ఓడలో ఉనన్ మేమందరము రెండువందల డెబబ్ది ఆరుగురము. 

మతత్యి 15:32 => అంతట యేసు తన శిషుయ్లను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి 

నాయొదద్ నునాన్రు; వారికి తిననేమియు లేదు గనుక వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; వారు 

మారగ్ములో మూరచ్పోవుదురేమో అని వారిని ఉపవాసముతో పంపివేయుటకు నాకు మనసుస్ లేదని 

వారితో చెపప్గా 

మారుక్ 8:2 => జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి నాయొదద్నునాన్రు; వారికి తిననేమియు 

లేనందున, నేను వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; 

మారుక్ 8:3 => నేను వారిని ఉపవాసముతో తమ ఇండల్కు పంపివేసినయెడల మారగ్ములో 

మూరఛ్పోవుదురు; వారిలో కొందరు దూరమునుండి వచిచ్యునాన్రని వారితో చెపెప్ను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:5 => కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

1 తిమోతి 5:23 => ఇకమీదట నీళేల్ తార్గక నీ కడుపు జబుబ్ నిమితత్మును తరచుగా వచుచ్ 

బలహీనతల కోసరమును దార్కాష్రసము కొంచెముగా పుచుచ్కొనుము. 

1 రాజులు 1:52 => సొలొమోను ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతడు తనున్ యోగుయ్నిగా 

అగుపరచుకొనినయెడల అతని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను కిర్ందపడదు గాని అతనియందు 

దౌషట్య్ము కనబడినయెడల అతనికి మరణశిక్ష వచుచ్నని సెలవిచిచ్ 

మతత్యి 10:30 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి  

లూకా 12:7 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి. భయపడకుడి; మీరు అనేకమైన 

పిచుచ్కలకంటె శేర్షుఠ్లు కారా? 

లూకా 21:18 => గాని మీ తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను నశింపదు. 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

2 సమూయేలు 14:11 => అపుప్డు ఆమె రాజవైన నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను సమ్రించి హతయ్కు 

పర్తిహతయ్ చేయువారు నా కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము చేయుట మానిప్ంచుమని 

మనవిచేయగా రాజు యెహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను నేల 

రాలకుండుననెను. 

1 రాజులు 18:41 => పిమమ్ట ఏలీయా విసాత్ర మైన వరష్ము వచుచ్నటుల్గా ధవ్ని పుటుట్చునన్ది, నీవు 

పోయి భోజనము చేయుమని అహాబుతో చెపప్గా 

దానియేలు 3:27 => అధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును రాజుయొకక్ పర్ధాన 

మంతుర్లును కూడి వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లను పరీకిష్ంచి, వారి శరీరములకు అగిన్ యేహాని 

చేయకుండుటయు, వారి తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను కాలిపోకుండుటయు, వారి వసత్రములు 

చెడిపోకుండుటయు, అగిన్ వాసనయైనను వారి దేహములకు తగలకుండుటయు చూచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:10 => అపుప్డు పౌలు అయయ్లారా, యీ పర్యాణమువలన 

సరకులకును ఓడకును మాతర్మే కాక మన పార్ణములకుకూడ హానియు బహు నషట్మును కలుగునటుల్ 

నాకు తోచుచునన్దని చెపిప్ వారిని హెచచ్రించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

వచనము 38 

వారు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత, గోధుమలను సముదర్ములో పారబోసి ఓడ తేలికచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

1 సమూయేలు 9:13 => ఊరిలోనికి మీరు పోయిన క్షణమందే, అతడు భోజనము చేయుటకు 

ఉనన్తమైన సథ్లమునకు వెళల్కమునుపే మీరు అతని కనుగొందురు; అతడు రాక మునుపు జనులు 

భోజనము చేయరు; అతడు బలిని ఆశీరవ్దించిన తరువాత పిలువబడినవారు భోజనము చేయుదురు, 

మీరు ఎకిక్పొండి; అతని చూచుటకు ఇదే సమయమని చెపిప్రి. 

మతత్యి 15:36 => ఆ యేడు రొటెట్లను ఆ చేపలను పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి వాటిని 

విరిచి తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు జనసమూహమునకు వడిడ్ంచిరి 

మారుక్ 8:6 => అపుప్డాయన నేలమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి ఆ యేడు రొటెట్లు పటుట్కొని 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి, విరిచి, వడిడ్ంచుటకై తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, వారు జనసమూహమునకు 

వడిడ్ంచిరి 

లూకా 24:30 => ఆయన వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు, ఒక రొటెట్ను పటుట్కొని 

సోత్తర్ము చేసి దాని విరిచి వారికి పంచిపెటట్గా 
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యోహాను 6:11 => యేసు ఆ రొటెట్లు పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి కూరుచ్నన్వారికి 

వడిడ్ంచెను. ఆలాగున చేపలుకూడ వారికిషట్మైనంతమటుట్కు వడిడ్ంచెను; 

యోహాను 6:23 => అయితే పర్భువు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినపుప్డు వారు రొటెట్ భుజించిన 

చోటునకు దగగ్రనునన్ తిబెరియనుండి వేరే చినన్ దోనెలు వచెచ్ను. 

రోమీయులకు 14:6 => దినమును లక్షయ్పెటుట్వాడు పర్భువు కోసమే లక్షయ్పెటుట్చునాన్డు; తినువాడు 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్డు గనుక పర్భువు కోసమే తినుచునాన్డు, తిననివాడు 

పర్భువు కోసము తినుటమాని, దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 10:30 => నేను కృతజఞ్తతో పుచుచ్కొనినయెడల నేను దేనినిమితత్ము 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్నో దాని నిమితత్ము నేను దూషింపబడనేల? 

1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగుగ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

పర్తివానికి, మొదట యూదునికి, గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని 

శకిత్యైయునన్ది. 

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 
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2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

మతత్యి 14:19 => పచిచ్కమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి, ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు 

చేపలను పటుట్కొని ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి ఆ రొటెట్లు విరిచి శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు 

జనులకు వడిడ్ంచిరి. 

మారుక్ 6:41 => అంతట ఆయన ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు చేపలను పటుట్కొని, ఆకాశమువైపు 

కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి, ఆ రొటెట్లు విరిచి, వారికి వడిడ్ంచుటకు తన శిషుయ్లకిచిచ్, ఆ రెండు చేపలను 

అందరికిని పంచిపెటెట్ను 

లూకా 9:16 => అంతట ఆయన ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు చేపలను ఎతిత్కొని, ఆకాశము వైపు 

కనున్లెతిత్ వాటిని ఆశీరవ్దించి, విరిచి, జనసమూహమునకు వడిడ్ంచుటకై శిషుయ్లకిచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

వచనము 39 

ఉదయమైనపుప్డు అది ఏ దేశమో వారు గురుత్పటట్లేదు గాని, దరిగల యొక సముదర్పు పాయను 

చూచి, సాధయ్మైనయెడల అందులోనికి ఓడను తోర్యవలెనని ఆలోచించిరి 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 
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2 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్యొకక్ శర్మలు మాయందేలాగు విసత్రించుచునన్వో, ఆలాగే 

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:6 => మేము శర్మ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును 

పొందుదుము; మేమాదరణ పొందినను మీ ఆదరణకొరకై పొందుదుము. ఈ ఆదరణ, మేముకూడ 

పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

వచనము 40 

గనుక లంగరుల తార్ళుల్కోసి వాటిని సముదర్ములో విడిచిపెటిట్ చుకాక్నుల కటుల్విపిప్ ముందటి తెరచాప 

గాలికెతిత్ సరిగా దరికి నడిపించిరి గాని  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:14 => యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును తన సవ్జనులందరిని 

పిలువనంపెను; వారు డెబబ్దియయిదుగురు 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

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. 
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వచనము 41 

రెండు పర్వాహములు కలిసిన సథ్లమందు చికుక్కొని ఓడను మెటట్ పటిట్ంచిరి. అందువలన అనివి 

కూరుకొనిపోయి కదలక యుండెను, అమరము ఆ దెబబ్కు బదద్లైపోసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:18 => మికిక్లి పెదద్గాలి కొటుట్చునన్ందున మరునాడు సరకులు 

పారవేయసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:19 => మూడవ దినమందు తమచేతులార ఓడసామగిర్ పారవేసిరి. 

యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

యోనా 1:5 => కాబటిట్ నావికులు భయపడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన 

చేయుటకై అందులోని సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు 

పోయి పండుకొని గాఢనిదర్ పోయియుండెను 

మతత్యి 6:25 => అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో 

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

పర్సంగి 3:6 => వెదకుటకు పోగొటుట్కొనుటకు, దాచుకొనుటకు పారవేయుటకు; 

మారుక్ 13:15 => మిదె ద్మీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై దిగి అందులో 

పర్వేశింపకూడదు; 

లూకా 12:23 => ఆహారముకంటె పార్ణమును వసత్రముకంటె దేహమును గొపప్వి కావా? 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

వచనము 42 

ఖైదీలలో ఎవడును ఈదుకొని పారిపోకుండునటుల్ వారిని చంపవలెనని సైనికులకు ఆలోచన పుటెట్ను 

గాని 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 43 

శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు 

సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:29 => అపుప్డు రాతి తిపప్లుగల చోటల్ పడుదుమేమో అని భయపడి, 

వారు ఓడ అమరములోనుండి నాలుగు లంగరులువేసి యెపుప్డు తెలల్వారునా అని కాచుకొని 

యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:30 => అయితే ఓడవారు ఓడ విడిచి పారిపోవలెనని చూచి, తాము 

అనివిలోనుండి లంగరులు వేయబోవునటుల్గా సముదర్ములో పడవ దింపివేసిరి. 

యెషయా 33:23 => నీ ఓడతార్ళుల్ వదలిపోయెను ఓడవారు తమ కొయయ్ అడుగును దిటట్పరచరు 

చాపను విపిప్ పటట్రు కాగా విసాత్రమైన దోపుడు సొముమ్ విభాగింపబడును కుంటివారే దోపుడుసొముమ్ 

పంచుకొందురు.  

హెబీర్యులకు 6:19 => ఈ నిరీక్షణ నిశచ్లమును, సిథ్రమునై, మన ఆతమ్కు లంగరువలెనుండి 

తెరలోపల పర్వేశించుచునన్ది. 

వచనము 44 

కడమ వారిలో కొందరు పలకలమీదను, కొందరు ఓడ చెకక్లమీదను, పోవలెననియు ఆజాఞ్పించెను. 

ఈలాగు అందరు తపిప్ంచుకొని దరిచేరిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:17 => దానిని పైకెతిత్ కటిట్న తరువాత తార్ళుల్ మొదలైనవి తీసికొని 

ఓడచుటుట్ బిగించి కటిట్రి. మరియు సూరిత్సను ఇసుకతిపప్మీద పడుదుమేమో అని భయపడి, ఓడ 

చాపలు దింపివేసి, కొటుట్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:26 => అయినను మనము కొటుట్కొనిపోయి యేదైన ఒక దీవ్పముమీద 

పడవలసి యుండునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:27 => పదునాలుగవ రాతిర్ వచిచ్నపుప్డు మేము అదిర్య సముదర్ములో 

ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచుండగా అరధ్రాతిర్వేళ ఓడవారు ఏదో యొక దేశము దగగ్ర పడుచునన్దని 

యూహించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:28 => బుడుదువేసి చూచి యిరువదిబారల లోతని తెలిసికొనిరి. 

ఇంకను కొంతదూరము వెళి ల్న తరువాత, మరల బుడుదువేసి చూచి పదునైదుబారల లోతని 

తెలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:29 => అపుప్డు రాతి తిపప్లుగల చోటల్ పడుదుమేమో అని భయపడి, 

వారు ఓడ అమరములోనుండి నాలుగు లంగరులువేసి యెపుప్డు తెలల్వారునా అని కాచుకొని 

యుండిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

1 రాజులు 22:48 => యెహోషాపాతు బంగారము తెచుచ్టకై ఓఫీరు దేశమునకు పోవుటకు తరీష్షు 

ఓడలను కటిట్ంపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక ఎసోనెగ్బెరునొదద్ బదద్లైపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:37 => అపుప్డు మారేషా వాడును దోదావాహు కుమారుడునగు 

ఎలీయెజెరు నీవు అహజాయ్తో సేన్హము చేసికొంటివి గనుక యెహోవా నీ పనులను భంగము 

చేయునని యెహోషాపాతుమీద పర్వచనమొకటి చెపెప్ను. ఆ ఓడలు తరీష్షునకు వెళల్జాలకుండ 

బదద్లైపోయెను. 

యెహెజేక్లు 27:26 => నీ కోలలు వేయువారు మహాసముదర్ములోనికి నినున్ తోర్యగా తూరుప్ గాలి 

సముదర్మధయ్మందు నినున్ బదద్లుచేయును.  
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యెహెజేక్లు 27:34 => ఇపుప్డు అగాధజలములలో మునిగి సముదర్బలముచేత బదద్లైతివే, నీ 

వరత్కమును నీ యావతస్మూహమును నీతోకూడ కూలెనేయని చెపుప్కొనుచు బహుగా ఏడుచ్దురు. 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

యెషయా 33:23 => నీ ఓడతార్ళుల్ వదలిపోయెను ఓడవారు తమ కొయయ్ అడుగును దిటట్పరచరు 

చాపను విపిప్ పటట్రు కాగా విసాత్రమైన దోపుడు సొముమ్ విభాగింపబడును కుంటివారే దోపుడుసొముమ్ 

పంచుకొందురు.  

మారుక్ 4:37 => అపుప్డు పెదద్ తుపాను రేగి ఆయన యునన్ దోనెమీద అలలు కొటిట్నందున దోనె 

నిండిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:10 => అపుప్డు పౌలు అయయ్లారా, యీ పర్యాణమువలన 

సరకులకును ఓడకును మాతర్మే కాక మన పార్ణములకుకూడ హానియు బహు నషట్మును కలుగునటుల్ 

నాకు తోచుచునన్దని చెపిప్ వారిని హెచచ్రించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:29 => అపుప్డు రాతి తిపప్లుగల చోటల్ పడుదుమేమో అని భయపడి, 

వారు ఓడ అమరములోనుండి నాలుగు లంగరులువేసి యెపుప్డు తెలల్వారునా అని కాచుకొని 

యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:30 => అయితే ఓడవారు ఓడ విడిచి పారిపోవలెనని చూచి, తాము 

అనివిలోనుండి లంగరులు వేయబోవునటుల్గా సముదర్ములో పడవ దింపివేసిరి. 

రోమీయులకు 15:32 => మీరు నాకొరకు దేవునికి చేయు పార్రథ్నలయందు నాతో కలిసి 

పోరాడవలెనని, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుబటిట్యు, ఆతమ్వలని పేర్మనుబటిట్యు మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 
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వచనము 1 

మేము తపిప్ంచుకొనిన తరువాత ఆ దీవ్పము మెలితే అని తెలిసికొంటిమి. 

కీరత్నలు 74:20 => లోకములోనునన్ చీకటిగల చోటులు బలాతాక్రుల నివాసములతో 

నిండియునన్వి. కాగా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము 

సామెతలు 12:10 => నీతిమంతుడు తన పశువుల పార్ణమును దయతో చూచును భకిత్హీనుల 

వాతస్లయ్ము కూర్రతవ్మే. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

మారుక్ 15:15 => పిలాతు జనసమూహమును సంతోషపెటుట్టకు మనసుస్ గలవాడై వారికి 

బరబబ్ను విడుదలచేసి యేసును కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

మారుక్ 15:16 => అంతట సైనికులు ఆయనను పేర్తోరయ్మను అధికారమందిరము లోపలికి 

తీసికొనిపోయి, సైనికులనందరిని సమకూరుచ్కొనిన తరువాత 

మారుక్ 15:17 => ఆయనకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి, ముండల్ కిరీటమును ఆయన తలమీద 

పెటిట్, 

మారుక్ 15:18 => యూదుల రాజా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనకు వందనము చేయసాగిరి. 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూ ల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

మారుక్ 15:20 => వారు ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయనమీద నునన్ ఊదారంగు వసత్రము 

తీసివేసి, ఆయన బటట్లాయనకు తొడిగించి, ఆయనను సిలువ వేయుటకు తీసికొనిపోయిరి. 

లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 
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లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:31 => అందుకు పౌలు వీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు 

తపిప్ంచుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను చెపెప్ను. 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

వచనము 2 

అనాగరికులగు ఆ దీవ్పవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార మింతంతకాదు. ఏలాగనగా, అపుప్డు వరష్ము 

కురియుచు చలిగా ఉనన్ందునవారు నిపుప్ రాజబెటిట్ మముమ్ను అందరిని చేరుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:3 => మరునాడు సీదోనుకు వచిచ్తివిు. అపుప్డు యూలి పౌలుమీద 

దయగా ఉండి, అతడు తన సేన్హితులయొదద్కు వెళి ల్ పరామరిక పొందుటకు అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:11 => అయినను శతాధిపతి పౌలు చెపిప్నది నమమ్క నావికుడును ఓడ 

యజమానుడును చెపిప్నదే నమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:31 => అందుకు పౌలు వీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు 

తపిప్ంచుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:10 => ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, 

యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి 

యునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

Page  of 3499 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

యిరిమ్యా 26:24 => ఈలాగు జరుగగా షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము యిరీమ్యాకు 

తోడైయునన్ందున అతని చంపుటకు వారు జనులచేతికి అతనిని అపప్గింపలేదు. 

యిరిమ్యా 40:5 => ఇంకను అతడు తిరిగివెళల్క తడవుచేయగా రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి 

అతనితో ఈలాగు చెపెప్ను బబులోను రాజు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్ను 

యూదా పటట్ణములమీద నియమించియునాన్డు, అతనియొదద్కు వెళుల్ము; అతనియొదద్ నివసించి 

పర్జలమధయ్ను కాపురముండుము, లేదా యెకక్డికి వెళుల్ట నీ దృషిట్కి అనుకూలమో అకక్డికే వెళుల్ము. 

మరియు రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి అతనికి బతెత్మును బహుమానము ఇచిచ్ అతని సాగనంపగా 

మతత్యి 8:5 => ఆయన కపెరన్హూములో పర్వేశించినపుప్డు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 15:39 => ఆయనకెదురుగా నిలిచియునన్ శతాధిపతి ఆయన ఈలాగు పార్ణము విడుచుట 

చూచి--నిజముగా ఈ మనుషుయ్డు దేవుని కుమారుడే అని చెపెప్ను. కొందరు సతరీలు దూరమునుండి 

చూచుచుండిరి. 

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 
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వచనము 3 

అపుప్డు పౌలు మోపెడు పులల్లేరి నిపుప్లమీద వేయగా ఒక సరప్ము కాకకు బయటికి వచిచ్ అతని 

చెయియ్పటెట్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 107:28 => శర్మకు తాళలేక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి 

ఆపదలలోనుండి వారిని విడిపించెను. 

కీరత్నలు 107:29 => ఆయన తుపానును ఆపివేయగా దాని తరంగములు అణగిపోయెను. 

కీరత్నలు 107:30 => అవి నిమమ్ళమైనవని వారు సంతోషించిరి వారు కోరిన రేవునకు ఆయన వారిని 

నడిపించెను. 

ఆమోసు 9:9 => నేనాజఞ్ ఇయయ్గా ఒకడు ధానయ్ము జలెల్డతో జలిల్ంచినటుల్ ఇశార్యేలీయులను 

అనయ్జనులందరిలో జలిల్ంతును గాని యొక చినన్ గింజైన నేలరాలదు. 

యోహాను 6:39 => నా యిషట్మును నెరవేరుచ్కొనుటకు నేను రాలేదు; ననున్ పంపినవాని చితత్ము 

నెరవేరుచ్టకే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్తిని.  

యోహాను 6:40 => ఆయన నాకు అనుగర్హించిన దానియంతటిలో నేనేమియు పోగొటుట్కొనక, 

అంతయ్దినమున దాని లేపుటయే ననున్ పంపినవాని చితత్మైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:8 => సహోదరులారా, ఆసియలో మాకు తటసిథ్ంచిన శర్మనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు; అదేదనగా మేము బర్దుకుదుమను నమమ్కములేక యుండునటుల్గా, 

మా శకిత్కి మించిన అతయ్ధిక భారమువలన కుర్ంగిపోతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 1:9 => మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము 

నమిమ్కయుంచకుండునటుల్ మరణమగుదుమను నిశచ్యము మామటుట్కు మాకు కలిగియుండెను. 
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2 కొరిందీయులకు 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. 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:1 => మేము తపిప్ంచుకొనిన తరువాత ఆ దీవ్పము మెలితే అని 

తెలిసికొంటిమి. 

1 కొరిందీయులకు 3:15 => ఒకని పని కాలిచ్వేయబడినయెడల వానికి నషట్ము కలుగును; అతడు 

తనమటుట్కు రకిష్ంపబడును గాని అగిన్లోనుండి తపిప్ంచుకొనన్టుట్ రకిష్ంపబడును. 

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.  

వచనము 4 

ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు 

నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని 

తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:26 => అయినను మనము కొటుట్కొనిపోయి యేదైన ఒక దీవ్పముమీద 

పడవలసి యుండునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:44 => కడమ వారిలో కొందరు పలకలమీదను, కొందరు ఓడ 

చెకక్లమీదను, పోవలెననియు ఆజాఞ్పించెను. ఈలాగు అందరు తపిప్ంచుకొని దరిచేరిరి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:12 => సహోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువారత్ మరి యెకుక్వగా 

పర్బలమగుటకే సమకూడెనని మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. 

వచనము 5 

అతడైతే ఆ విషజంతువును అగిన్లో జాడించివేసి, యే హానియు పొందలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

1 కొరిందీయులకు 14:11 => మాటల అరథ్ము నాకు తెలియకుండినయెడల మాటలాడువానికి నేను 

పరదేశినిగా ఉందును, మాటలాడువాడు నాకు పరదేశిగా ఉండును. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:3 => మరునాడు సీదోనుకు వచిచ్తివిు. అపుప్డు యూలి పౌలుమీద 

దయగా ఉండి, అతడు తన సేన్హితులయొదద్కు వెళి ల్ పరామరిక పొందుటకు అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 19:34 => మీ మధయ్ నివసించు పరదేశిని మీలో పుటిట్నవానివలె ఎంచవలెను, 

నినున్వలె వానిని పేర్మింపవలెను, ఐగుపుత్ దేశములో మీరు పరదేశులైయుంటిరి; నేను మీ దేవుడనైన 

యెహోవాను. 

సామెతలు 24:11 => చావునకై పటట్బడినవారిని నీవు తపిప్ంచుము నాశమునందు పడుటకు 

జోగుచునన్ వారిని నీవు రకిష్ంపవా? 
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సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 10:30 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను ఒక మనుషుయ్డు యెరూషలేమునుండి యెరికో 

పటట్ణమునకు దిగివెళుల్చు దొంగల చేతిలో చికెక్ను; వారు అతని బటట్లు దోచుకొని, అతని కొటిట్ 

కొరపార్ణముతో విడిచిపోయిరి 

లూకా 10:31 => అపుప్డొక యాజకుడు ఆ తోర్వను వెళుల్ట తటసిథ్ంచెను. అతడు అతనిని చూచి, 

పర్కక్గా పోయెను. 

లూకా 10:32 => ఆలాగుననే లేవీయుడొకడు ఆ చోటికివచిచ్ చూచి పర్కక్గా పోయెను. 

లూకా 10:33 => అయితే ఒక సమరయుడు పర్యాణమై పోవుచు, అతడు పడియునన్చోటికి వచిచ్ 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 

లూకా 10:35 => మరునాడతడు రెండు దేనారములు తీసి ఆ పూట కూళల్వానికిచిచ్ ఇతని 

పరామరిశ్ంచుము, నీవింకేమైనను ఖరుచ్ చేసినయెడల నేను మరల వచుచ్నపుప్డు అది నీకు తీరెచ్దనని 

అతనితో చెపిప్ పోయెను. 

లూకా 10:36 => కాగా దొంగల చేతిలో చికిక్నవానికి ఈ ముగుగ్రిలో ఎవడు పొరుగువాడాయెనని 

నీకు తోచుచునన్ది అని యేసు అడుగగా అతడు--అతనిమీద జాలిపడినవాడే అనెను. 

లూకా 10:37 => అందుకు యేసు నీవును వెళి ల్ ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 2:14 => ధరమ్శాసత్రము లేని అనయ్జనులు సావ్భావికముగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన 

కిర్యలను చేసినయెడల వారు ధరమ్శాసత్రము లేనివారైనను, తమకు తామే ధరమ్శాసత్రమైనటుట్నాన్రు. 
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రోమీయులకు 2:15 => అటిట్వారి మనసాస్కిష్ కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగను, వారి తలంపులు ఒక 

దానిమీద ఒకటి తపుప్ మోపుచు లేక తపుప్లేదని చెపుప్చుండగను, ధరమ్శాసత్రసారము తమ 

హృదయములయందు వార్యబడినటుట్ చూపుచునాన్రు 

రోమీయులకు 2:27 => మరియు సవ్భావమునుబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రమును 

నెరవేరిచ్నయెడల అక్షరమును సునన్తియు గలవాడవై ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించు నీకు తీరుప్ 

తీరచ్డా? 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

ఎజార్ 10:9 => యూదా వంశసుథ్లందరును బెనాయ్మీనీయులందరును ఆ మూడు దినములలోగా 

యెరూషలేమునకు కూడి వచిచ్రి. అది తొమిమ్దవ నెల; ఆ నెల యిరువదియవ దినమున 

జనులందరును దేవుని మందిరపు వీధిలో కూరుచ్ని గొపప్ వరాష్లచేత తడియుచు, ఆ సంగతిని 

తలంచుటవలన వణకుచుండిరి. 

యోహాను 18:18 => అపుప్డు చలివేయుచునన్ందున దాసులును బంటౌర్తులును మంటవేసి చలి 

కాచుకొనుచు నిలుచుండగా పేతురును వారితో నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:7 => పొపిల్ అను ఒకడు ఆ దీవ్పములో ముఖుయ్డు. అతనికి ఆ 

పార్ంతములలో భూములుండెను. అతడు మముమ్ను చేరుచ్కొని మూడు దినములు సేన్హభావముతో 

ఆతిథయ్మిచెచ్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

వచనము 6 

వారతని శరీరము వాచునో లేక అతడు అకసామ్తుత్గా పడిచచుచ్నో అని కనిపెటుట్చుండిరి. చాలసేపు 

కనిపెటుట్చుండిన తరువాత అతనికి ఏ హానియు కలుగకుండుట చూచి ఆ అభిపార్యము మాని 

ఇతడొక దేవత అని చెపప్సాగిరి. 

యోబు 20:16 => వారి కడుపులోనుండి దేవుడు దాని కకిక్ంచును. వారు కటల్పాముల విషమును 

పీలుచ్దురు నాగుపాము నాలుక వారిని చంపును. 

యెషయా 30:6 => దకిష్ణ దేశములోనునన్ కూర్రమృగములనుగూరిచ్న దేవోకిత్ సింహీ 

సింహములును పాములును తాపకరమైన మిడునాగులు నునన్ మికిక్లి శర్మ బాధలుగల దేశముగుండ 

వారు గాడిదపిలల్ల వీపులమీద తమ ఆసిత్ని ఒంటెల మూపులమీద తమ దర్వయ్ములను ఎకిక్ంచుకొని 

తమకు సహాయము చేయలేని జనమునొదద్కు వాటిని తీసికొనిపోవుదురు.  

యెషయా 41:24 => మీరు మాయాసంతానము మీ కారయ్ము శూనయ్ము మిముమ్ను కోరుకొనువారు 

హేయులు. 

యెషయా 59:5 => వారు మిడునాగుల గుడల్ను పొదుగుదురు సాలెపురుగు వల నేయుదురు ఆ గుడుల్ 

తినువాడు చచుచ్ను వాటిలో ఒకదానిని ఎవడైన తొర్కిక్నయెడల విష సరప్ము పుటుట్ను.  

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడడ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 

2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:4 => అపుప్డు యెహోవా నీ చెయియ్ చాపి దాని తోక పటుట్కొనుమనగా, అతడు తన 

చెయియ్ చాపి దాని పటుట్కొనగానే అది అతని చేతిలో కఱఱ్ ఆయెను. 

కీరత్నలు 91:13 => నీవు సింహములను నాగుపాములను తొర్కెక్దవు కొదమ సింహములను 

భుజంగములను అణగదొర్కెక్దవు. 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 7 

పొపిల్ అను ఒకడు ఆ దీవ్పములో ముఖుయ్డు. అతనికి ఆ పార్ంతములలో భూములుండెను. అతడు 

మముమ్ను చేరుచ్కొని మూడు దినములు సేన్హభావముతో ఆతిథయ్మిచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:2 => అనాగరికులగు ఆ దీవ్పవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార 

మింతంతకాదు. ఏలాగనగా, అపుప్డు వరష్ము కురియుచు చలిగా ఉనన్ందునవారు నిపుప్ రాజబెటిట్ 

మముమ్ను అందరిని చేరుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:5 => అతడైతే ఆ విషజంతువును అగిన్లో జాడించివేసి, యే హానియు 

పొందలేదు. 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

యెషయా 13:21 => నకక్లు అకక్డ పండుకొనును గురుపోతులు వారి యిండల్లో ఉండును 

నిపుప్కోళుల్ అకక్డ నివసించును కొండమేకలు అకక్డ గంతులు వేయును  

యెషయా 13:22 => వారి నగరులలో నకక్లును వారి సుఖవిలాస మందిరములలో 

అడవికుకక్లును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియునన్ది దాని దినములు 

సంకుచితములు.  

యెషయా 43:20 => నేను ఏరప్రచుకొనిన పర్జలు తార్గుటకు అరణయ్ములో నీళుళ్ పుటిట్ంచుచునాన్ను 

ఎడారిలో నదులు కలుగజేయుచునాన్ను అడవి జంతువులును అడవి కుకక్లును నిపుప్కోళుల్ను ననున్ 

ఘనపరచును  

జెఫనాయ్ 2:15 => నావంటి పటట్ణము మరియొకటి లేదని మురియుచు ఉతాస్హపడుచు 

నిరివ్చారముగా ఉండిన పటట్ణము ఇదే. అది పాడైపోయెనే, మృగములు పండుకొను సథ్లమాయెనే అని 

దాని మారగ్మున పోవువారందరు చెపుప్కొనుచు, ఈసడించుచు పోపొమమ్ని చేసైగ చేయుదురు.  

లూకా 13:2 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను ఈ గలిలయులు అటిట్ హింసలు పొందినందున వారు 

గలిలయులందరికంటె పాపులని మీరు తలంచుచునాన్రా? 

లూకా 13:4 => మరియు సిలోయములోని గోపురము పడి చచిచ్న ఆ పదునెనిమిదిమంది, 

యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారందరికంటె అపరాధులని తలంచుచునాన్రా? 

యోహాను 7:24 => వెలిచూపునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్క నాయ్యమైన తీరుప్ తీరుచ్డనెను. 
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యోహాను 9:1 => ఆయన మారగ్మున పోవుచుండగా పుటుట్ గుర్డిడ్యైన యొక మనుషుయ్డు కనబడెను. 

యోహాను 9:2 => ఆయన శిషుయ్లు బోధకుడా, వీడు గుర్డిడ్వాడై పుటుట్టకు ఎవడు పాపము చేసెను? 

వీడా, వీని కనన్వారా? అని ఆయనను అడుగగా 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

ఆదికాండము 4:11 => కావున నీ తముమ్ని రకత్మును నీచేతిలోనుండి పుచుచ్కొనుటకు నోరు తెరచిన 

యీ నేలమీద ఉండకుండ, నీవు శపింపబడినవాడవు; 

ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 

ఆదికాండము 9:6 => నరుని రకత్మును చిందించువాని రకత్ము నరునివలననే చిందింపబడును; 

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 35:31 => చావతగిన నరహంతకుని పార్ణముకొరకు మీరు విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపక నిశచ్యముగా వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 35:32 => మరియు ఆశర్యపురమునకు పారిపోయినవాడు యాజకుడు 

మృతినొందక మునుపు సవ్దేశమందు నివసించునటుల్ వానిచేత విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:34 => మీరు నివసించు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు. అందులో నేను మీ 

మధయ్ను నివసించుచునాన్ను . నిజముగా యెహోవా అను నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్ 

నివసించుచునాన్ను. 

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

యెషయా 26:21 => నీవు వెళి ల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళి ల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

ఆదికాండము 27:45 => అపుప్డు నేను అకక్డనుండి నినున్ పిలిపించెదను. ఒకక్నాడే మీ యిదద్రిని 

నేను పోగొటుట్కొననేల అనెను. 
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ఆదికాండము 31:55 => తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళి ల్ పోయెను. 

నిరగ్మకాండము 20:13 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:1 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఒకడు చంపబడి 

పొలములో పడియుండుట కనబడునపుప్డు, వాని చంపినవాడెవడో అది తెలియక యుండినయెడల 

నాయ్యాధిపతులు 9:56 => అటుల్ అబీమెలెకు తన డెబబ్దిమంది సహోదరులను చంపుటవలన తన 

తండిర్కి చేసిన దోర్హమును దేవుడు మరల అతనిమీదికి రపిప్ంచెను. 

1 సమూయేలు 17:35 => నేను దానిని తరిమి చంపి దాని నోటనుండి ఆ గొఱఱ్ను విడిపించితిని; 

అది నా మీదికి రాగా దాని గడడ్ము పటుట్కొని దానిని కొటిట్ చంపితిని. 

2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

2 సమూయేలు 3:30 => ఆలాగున యోవాబును అతని సహోదరుడైన అబీషైయును, అబేన్రు 

గిబియోను యుదధ్మందు తమ సహోదరుడైన అశాహేలును చంపిన దానినిబటిట్ అతని చంపిరి. 

2 సమూయేలు 16:8 => ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను 

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబా ష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

1 రాజులు 2:31 => అందుకు రాజు ఇటల్నెను అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు 

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 
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యోబు 4:7 => జాఞ్పకము చేసికొనుము, నిరపరాధియైన యొకడు ఎపుప్డైన నశించెనా? 

యథారథ్వరత్నులు ఎకక్డనైన నిరూమ్లమైరా? 

సామెతలు 13:21 => కీడు పాపులను తరుమును నీతిమంతులకు మేలు పర్తిఫలముగా వచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 41:15 => అయినను, నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలును ఎనమండుగురు 

మనుషుయ్లును యోహానాను చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొని అమోమ్నీయులయొదద్కు పారిపోయిరి. 

ఆమోసు 5:19 => ఒకడు సింహము నొదద్నుండి తపిప్ంచుకొనగా ఎలుగుబంటి యెదురైనటుట్, వాడు 

ఇంటిలోనికి పోయి గోడమీద చెయియ్వేయగా పాము వాని కరచినటుట్ ఆ దినముండును. 

యోనా 1:14 => కాబటిట్ వారు యెహోవా, నీ చితత్పర్కారముగా నీవే దీని చేసితివి; ఈ మనుషుయ్నిబటిట్ 

మముమ్ను లయము చేయకుందువు గాక; నిరోద్షిని చంపితిరనన్ నేరము మామీద మోపకుందువు గాక 

అని యెహోవాకు మనవిచేసికొని 

యోహాను 9:3 => యేసు వీడైనను వీని కనన్వారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని కిర్యలు 

వీనియందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకే వీడు గుర్డిడ్వాడుగా పుటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:3 => అపుప్డు పౌలు మోపెడు పులల్లేరి నిపుప్లమీద వేయగా ఒక 

సరప్ము కాకకు బయటికి వచిచ్ అతని చెయియ్పటెట్ను 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

1 కొరిందీయులకు 14:11 => మాటల అరథ్ము నాకు తెలియకుండినయెడల మాటలాడువానికి నేను 

పరదేశినిగా ఉందును, మాటలాడువాడు నాకు పరదేశిగా ఉండును. 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 
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వచనము 8 

అపుప్డు పొపిల్యొకక్ తండిర్ జవ్రముచేతను రకత్భేదిచేతను బాధపడుచు పండుకొనియుండెను. పౌలు 

అతనియొదద్కు వెళి ల్ పార్రథ్న చేసి, అతనిమీద చేతులుంచి సవ్సథ్పరచెను. 

సంఖాయ్కాండము 21:6 => అందుకు యెహోవా పర్జలలోనికి తాపకరములైన సరప్ములను పంపెను; 

అవి పర్జలను కరువగా ఇశార్యేలీయులలో అనేకులు చనిపోయిరి. 

సంఖాయ్కాండము 21:7 => కాబటిట్ పర్జలు మోషేయొదద్కు వచిచ్ మేము యెహోవాకును నీకును 

విరోధముగా మాటలాడి పాపము చేసితివిు; యెహోవా మామధయ్నుండి ఈ సరప్ములను 

తొలగించునటుల్ ఆయనను వేడుకొనుమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 21:8 => మోషే పర్జలకొరకు పార్రథ్న చేయగా యెహోవా నీవు తాపకరమైన 

సరప్మువంటి పర్తిమను చేయించి సత్ంభముమీద పెటుట్ము; అపుప్డు కరవబడిన పర్తివాడును 

దానివైపుచూచి బర్దుకునని మోషేకు సెలవిచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 21:9 => కాబటిట్ మోషే ఇతత్డి సరప్మొకటి చేయించి సత్ంభముమీద దానిని పెటెట్ను. 

అపుప్డు సరప్పుకాటు తినిన పర్తివాడు ఆ యితత్డి సరప్మును నిదానించి చూచినందున బర్దికెను. 

కీరత్నలు 91:13 => నీవు సింహములను నాగుపాములను తొర్కెక్దవు కొదమ సింహములను 

భుజంగములను అణగదొర్కెక్దవు. 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 10:19 => ఇదిగో పాములను తేళల్ను తొర్కుక్టకును శతుర్వు బలమంతటిమీదను మీకు 

అధికారము అనుగర్హించియునాన్ను; ఏదియు మీకెంతమాతర్మును హానిచేయదు. 

యోహాను 3:14 => అరణయ్ములో మోషే సరప్మును ఏలాగు ఎతెత్నో,  

యోహాను 3:15 => ఆలాగే విశవ్సించు పర్తివాడును నశింపక ఆయన దావ్రా నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ మనుషయ్కుమారుడు ఎతత్బడవలెను. 
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రోమీయులకు 16:20 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు సాతానును మీ కాళల్కిర్ంద శీఘర్ముగా చితుక 

తొర్కిక్ంచును. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

పర్కటన 9:3 => ఆ పొగలోనుండి మిడతలు భూమి మీదికి వచెచ్ను, భూమిలో ఉండు తేళల్కు 

బలమునన్టుట్ వాటికి బలము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 9:4 => మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ 

గడిడ్కైనను ఏ మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ 

ఇయయ్బడెను. 

ఆదికాండము 31:55 => తెలల్వారినపుప్డు లాబాను లేచి తన కుమారులను తన కుమారెత్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని వారిని దీవించి బయలుదేరి తన ఊరికి వెళి ల్ పోయెను. 

2 సమూయేలు 16:8 => ఛీ పో, ఛీ పో,నీవేలవలెనని నీవు వెళల్గొటిట్న సౌలు ఇంటివారి హతయ్ను 

యెహోవా నీ మీదికి రపిప్ంచి, యెహోవా నీ కుమారుడైన అబా ష్లోము చేతికి రాజయ్మును 

అపప్గించియునాన్డు; నీవు నరహంతకుడవు గనుకనే నీ మోసములో నీవు చికుక్బడియునాన్వని చెపిప్ 

రాజును శపింపగా 

2 రాజులు 4:41 => అతడు పిండి కొంత తెమమ్నెను. వారు తేగా కుండలో దాని వేసి, జనులు 

భోజనము చేయుటకు వడిడ్ంచుడని చెపెప్ను. వడిడ్ంపగా కుండలో మరి ఏ జబుబ్ కనిపింపకపోయెను. 

కీరత్నలు 104:25 => అదిగో విశాలమైన మహాసముదర్ము అందులో లెకక్లేని జలచరములు 

దానిలో చినన్వి పెదద్వి జీవరాసులునన్వి.  

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 
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వచనము 9 

ఇది చూచి ఆ దీవ్పములో ఉనన్ కడమ రోగులుకూడ వచిచ్ సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:22 => జనులు ఇది దైవసవ్రమేకాని మానవసవ్రము కాదని కేకలు 

వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:11 => జనసమూహములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ 

భాషలో --దేవతలు మనుషయ్రూపము తాలిచ్ మనయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్రని కేకలువేసి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:12 => బరన్బాకు దుయ్పతి అనియు, పౌలు ముఖయ్పర్సంగి యైనందున 

అతనికి హెరేమ్ అనియు పేరుపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:13 => పటట్ణమునకు ఎదురుగా ఉనన్ దుయ్పతి యొకక్ పూజారి యెడల్ను 

పూదండలను దావ్రముల యొదద్కు తీసికొనివచిచ్ సమూహముతో కలిసి, బలి అరిప్ంపవలెనని 

యుండెను. 

మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 

దానియేలు 2:46 => అంతట రాజగు నెబుకదెన్జరు దానియేలునకు సాషాఠ్ంగ నమసాక్రము చేసి 

అతని పూజించి, నైవేదయ్ ధూపములు అతనికి సమరిప్ంప ఆజాఞ్పించెను. 

వచనము 10 

మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, మేము ఓడ ఎకిక్ వెళి ల్నపుప్డు మాకు 

కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:7 => ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెరిగ్పౌలు అను అధిపతియొదద్ 

నుండెను; అతడు బరన్బాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాకయ్ము వినగోరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:2 => అనాగరికులగు ఆ దీవ్పవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార 

మింతంతకాదు. ఏలాగనగా, అపుప్డు వరష్ము కురియుచు చలిగా ఉనన్ందునవారు నిపుప్ రాజబెటిట్ 

మముమ్ను అందరిని చేరుచ్కొనిరి. 

మతత్యి 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

పంపినవాని చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

లూకా 19:6 => అతడు తవ్రగా దిగి సంతోషముతో ఆయనను చేరుచ్కొనెను. 

లూకా 19:7 => అందరు అదిచూచి ఈయన పాపియైన మనుషుయ్నియొదద్ బసచేయ వెళె ల్నని చాల 

సణుగుకొనిరి. 

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

లూకా 19:9 => అందుకు యేసు ఇతడును అబార్హాము కుమారుడే; ఎందుకనగా నేడు ఈ యింటికి 

రక్షణ వచిచ్యునన్ది. 

లూకా 10:9 => అందులో నునన్ రోగులను సవ్సథ్పరచుడి దేవుని రాజయ్ము మీ దగగ్రకు 

వచిచ్యునన్దని వారితో చెపుప్డి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:12 => అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 
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1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

వచనము 11 

మూడు నెలలైన తరువాత, ఆ దీవ్పమందు శీతకాలమంతయు గడపిన అశివ్నీ చిహన్ముగల 

అలెకస్ందిర్య పటట్ణపు ఓడ ఎకిక్ బయలుదేరి 

మారుక్ 1:30 => సీమోను అతత్ జవ్రముతో పడియుండగా, వెంటనే వారామెనుగూరిచ్ ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మారుక్ 1:31 => ఆయన ఆమె దగగ్రకు వచిచ్, చెయియ్పటిట్ ఆమెను లేవనెతెత్ను; అంతట జవ్రము 

ఆమెను వదలెను గనుక ఆమె వారికి ఉపచారము చేయసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

1 రాజులు 17:20 => యెహోవా నా దేవా, ననున్ చేరుచ్కొనిన యీ విధవరాలి కుమారుని 

చంపునంతగా ఆమెమీదికి కీడు రాజేసితివా అని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

1 రాజులు 17:21 => ఆ చినన్వానిమీద ముమామ్రు తాను పారచాచుకొని యెహోవా నా దేవా, నా 

మొఱఱ్ ఆలకించి యీ చినన్వానికి పార్ణము మరల రానిమమ్ని యెహోవాకు పార్రిథ్ంపగా 

1 రాజులు 17:22 => యెహోవా ఏలీయా చేసిన పార్రథ్న ఆలకించి ఆ చినన్వానికి పార్ణము మరల 

రానిచిచ్నపుప్డు వాడు బర్దికెను. 

యాకోబు 5:14 => మీలో ఎవడైనను రోగియై యునాన్డా? అతడు సంఘపు పెదద్లను 

పిలిపింపవలెను; వారు పర్భువు నామమున అతనికి నూనె రాచి అతని కొరకు పార్రథ్న చేయవలెను. 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  
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యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:11 => మరియు దేవుడు పౌలుచేత విశేషమైన అదుభ్తములను 

చేయించెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:12 => అతని శరీరమునకు తగిలిన చేతిగుడడ్లైనను నడికటల్యినను 

రోగులయొదద్కు తెచిచ్నపుప్డు రోగములు వారిని విడిచెను, దయయ్ములు కూడ వదలిపోయెను. 

మతత్యి 9:18 => ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు 

మొర్కిక్ నా కుమారెత్ యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె 

బర్దుకుననెను. 

మారుక్ 6:5 => అందువలన కొదిద్మంది రోగులమీద చేతులుంచి వారిని సవ్సథ్పరచుట తపప్ మరి ఏ 

అదుభ్తమును ఆయన అకక్డ చేయజాలకపోయెను. ఆయన వారి అవిశావ్సమునకు ఆశచ్రయ్పడెను. 

మారుక్ 7:32 => అపుప్డు వారు చెవుడుగల నతిత్ వాని ఒకని ఆయనయొదద్కు తోడుకొనివచిచ్, 

వానిమీద చెయియ్ యుంచుమని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 4:40 => సూరుయ్డసత్మించుచుండగా నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడుచునన్వారు 

ఎవరెవరియొదద్ నుండిరో వారందరు ఆ రోగులను ఆయన యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అపుప్డాయన 

వారిలో పర్తివానిమీద చేతులుంచి, వారిని సవ్సథ్పరచెను. 
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లూకా 13:13 => ఆమెమీద చేతులుంచగానే ఆమె చకక్గా నిలువబడి దేవుని మహిమపరచెను. 

మతత్యి 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 

మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 

లూకా 9:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది (శిషుయ్లను) పిలిచి, సమసత్మైన దయయ్ములమీద శకిత్ని 

అధికారమును, రోగములు సవ్సథ్పరచు వరమును వారికనుగర్హించి 

లూకా 9:2 => దేవుని రాజయ్మును పర్కటించుటకును రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును వారినంపెను. 

లూకా 9:3 => మరియు ఆయన మీరు పర్యాణము కొరకు చేతికఱఱ్నైనను జాలెనైనను రొటెట్నైనను 

వెండినైనను మరి దేనినైనను తీసికొనిపోవదుద్; రెండు అంగీలు ఉంచుకొనవదుద్. 

లూకా 10:8 => మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను చేరుచ్కొంటే 

మీముందర పెటుట్నవి తినుడి. 

లూకా 10:9 => అందులో నునన్ రోగులను సవ్సథ్పరచుడి దేవుని రాజయ్ము మీ దగగ్రకు 

వచిచ్యునన్దని వారితో చెపుప్డి. 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

1 కొరిందీయులకు 12:28 => మరియు దేవుడు సంఘములో మొదట కొందరిని అపొసత్లులుగాను, 

పిమమ్ట కొందరిని పర్వకత్లుగాను, పిమమ్ట కొందరిని బోధకులుగాను, అటుపిమమ్ట కొందరిని 

అదుభ్తములు చేయువారినిగాను, తరువాత కొందరిని సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారినిగాను, 

కొందరిని ఉపకారములు చేయువారినిగాను, కొందరిని పర్భుతవ్ములు చేయువారినిగాను, కొందరిని 

నానా భాషలు మాటలాడువారినిగాను నియమించెను.  
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ఎసేత్రు 6:3 => రాజు ఆ సంగతి విని ఇందు నిమితత్ము మొరెద్కైకి బహుమతి యేదైనను ఘనత 

యేదైనను చేయబడెనా అని యడుగగా రాజు సేవకులు అతనికేమియు చేయబడలేదని పర్తుయ్తత్ర 

మిచిచ్రి. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మారుక్ 5:23 => నా చినన్కుమారెత్ చావనైయునన్ది; అది బాగుపడి బర్దుకునటుల్ నీవు వచిచ్ దానిమీద 

నీ చేతులుంచవలెనని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనగా 

వచనము 12 

సురకూసైకి వచిచ్ అకక్డ మూడు దినములుంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15 => అందుచేత పేతురు వచుచ్చుండగా జనులు రోగులను 

వీధులలోనికి తెచిచ్, వారిలో ఎవనిమీదనైనను అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను 

పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మారుక్ 6:54 => వారు దోనె దిగగానే, జనులు ఆయనను గురుతుపటిట్ 
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మారుక్ 6:55 => ఆ పర్దేశమందంతట పరుగెతిత్కొనిపోయి, ఆయన యునాన్డని వినిన చోటునకు 

రోగులను మంచములమీద మోసికొని వచుచ్టకు మొదలుపెటిట్రి. 

మారుక్ 6:56 => గార్మములలోను పటట్ణములలోను పలెల్టూళల్లోను ఆయన యెకక్డెకక్డ 

పర్వేశించెనో అకక్డి జనులు రోగులను సంత వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన వసత్రపుచెంగు మాతర్ము 

ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనుచుండిరి. ఆయనను ముటిట్నవారందరు సవ్సథ్తనొందిరి. 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 13 

అకక్డనుండి చుటుట్ తిరిగి రేగియుకు వచిచ్ యొక దినమైన తరువాత దకిష్ణపు గాలి విసరుటవలన 

మరునాడు పొతియొలీకి వచిచ్తివిు. 

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => మరియు మేము కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లులమై యునన్ందున 

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

1 తిమోతి 5:3 => నిజముగా అనాథలైన విధవరాండర్ను సనామ్నింపుము. 
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1 తిమోతి 5:4 => అయితే ఏ విధవరాలికైనను పిలల్లు గాని మనుమలు గాని యుండినయెడల, వీరు 

మొదట తమ యింటివారియెడల భకిత్ కనుపరచుటకును, తమ తలిదండుర్లకు పర్తుయ్పకారము 

చేయుటకును నేరుచ్కొనవలెను; ఇది దేవుని దృషిట్కనుకూలమైయునన్ది. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

1 తిమోతి 5:18 => ఇందుకు నూరెచ్డి యెదుద్ మూతికి చికక్ము వేయవదుద్ అని లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 

2 రాజులు 8:9 => కాబటిట్ హజాయేలు దమసుక్లోనునన్ మంచి వసుత్వులనిన్టిలో నలువది ఒంటెల 

మోతంత కానుకగా తీసికొని అతనిని ఎదురొక్నబోయి అతని ముందర నిలిచి నీ కుమారుడును 

సిరియా రాజునైన బెనహ్దదు నాకు కలిగిన రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని 

నినన్డుగుటకు ననున్ పంపెనని చెపెప్ను. 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

మతత్యి 6:31 => కాబటిట్ ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని 

చింతింపకుడి; అనయ్జనులు వీటనిన్టి విషయమై విచారింతురు. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 6:34 => రేపటినిగూరిచ్ చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూరిచ్ 

చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును. 

మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 
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మతత్యి 10:9 => మీ సంచులలో బంగారమునైనను వెండినైనను రాగినైనను పర్యాణముకొరకు 

జాలెనైనను రెండు అంగీలనైనను చెపుప్లనైనను చేతికఱఱ్నైనను సిదధ్పరచుకొనకుడి; 

మతత్యి 10:10 => పనివాడు తన ఆహారమునకు పాతుర్డు కాడా? 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:5 => ఇదియుగాక మొదట పర్భువునకును, దేవుని చితత్మువలన మాకును, 

తముమ్ను తామే అపప్గించుకొనిరి; యింతగా చేయుదురని మేమనుకొనలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 

2 కొరిందీయులకు 9:5 => కావున లోగడ ఇచెచ్దమని మీరు చెపిప్న ధరమ్ము పిసినితనముగా 

ఇయయ్క ధారాళముగా ఇయయ్వలెనని చెపిప్, సహోదరులు మీయొదద్కు ముందుగావచిచ్ దానిని 

జమచేయుటకై వారిని హెచచ్రించుట అవసరమని తలంచితిని. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 
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2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:11 => నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెపుప్టలేదు; నేనేసిథ్తిలో ఉనన్ను 

ఆసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగియుండ నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

యిరిమ్యా 40:5 => ఇంకను అతడు తిరిగివెళల్క తడవుచేయగా రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి 

అతనితో ఈలాగు చెపెప్ను బబులోను రాజు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్ను 

యూదా పటట్ణములమీద నియమించియునాన్డు, అతనియొదద్కు వెళుల్ము; అతనియొదద్ నివసించి 

పర్జలమధయ్ను కాపురముండుము, లేదా యెకక్డికి వెళుల్ట నీ దృషిట్కి అనుకూలమో అకక్డికే వెళుల్ము. 

మరియు రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి అతనికి బతెత్మును బహుమానము ఇచిచ్ అతని సాగనంపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 
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అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

ఫిలిపీప్యులకు 2:29 => నాయెడల మీ ఉపచరయ్లో ఉనన్ కొదువను తీరుచ్టకై అతడు తన 

పార్ణమునైనను లక్షయ్పెటట్క కీర్సుత్యొకక్ పని నిమితత్ము చావునకు సిదధ్మైయుండెను  

తీతుకు 3:13 => ధరమ్శాసత్రవేదియైన జేనాను అపొలోల్నును శీఘర్ముగా సాగనంపుము; వారికేమియు 

తకుక్వ లేకుండ చూడుము. 

వచనము 14 

అకక్డ సహోదరులను మేము చూచినపుప్డు వారు తమయొదద్ ఏడు దినములుండవలెనని మముమ్ను 

వేడుకొనిరి. ఆ మీదట రోమాకు వచిచ్తివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:6 => అకక్డ శతాధిపతి ఇటలీ వెళల్నైయునన్ అలెకస్ందిర్య పటట్ణపు ఓడ 

కనుగొని అందులో మముమ్ను ఎకిక్ంచెను. 

యెషయా 45:20 => కూడి రండి జనములలో తపిప్ంచుకొనిన వారలారా, దగగ్రకు వచిచ్ 

కూడుకొనుడి తమ కొయయ్విగర్హమును మోయుచు రకిష్ంపలేని దేవతకు మొఱఱ్పెటుట్వారికి తెలివిలేదు.  

యోనా 1:5 => కాబటిట్ నావికులు భయపడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన 

చేయుటకై అందులోని సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు 

పోయి పండుకొని గాఢనిదర్ పోయియుండెను 

యోనా 1:16 => ఇది చూడగా ఆ మనుషుయ్లు యెహోవాకు మిగుల భయపడి, ఆయనకు బలి 

అరిప్ంచి మొర్కుక్బళుల్ చేసిరి. 

1 కొరిందీయులకు 8:4 => కాబటిట్ విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటిని తినుట విషయము : 

లోకమందు విగర్హము వటిట్దనియు, ఒకక్డే దేవుడు తపప్ వేరొక దేవుడు లేడనియు ఎరుగుదుము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

1 కొరిందీయులకు 16:6 => అపుప్డు మీయొదద్ కొంతకాలము ఆగవచుచ్ను, ఒకవేళ 

శీతకాలమంతయు గడుపుదును. అపుప్డు నేను వెళె ల్డి సథ్లమునకు మీరు ననున్ సాగనంపవచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

వచనము 15 

అకక్డనుండి సహోదరులు మా సంగతి విని అపీప్యా సంతపేట వరకును తిర్సతర్ములవరకును 

మముమ్ను ఎదురొక్నుటకు వచిచ్రి. పౌలు వారిని చూచి దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:7 => మేము తూరునుండి చేసిన పర్యాణము ముగించి, తొలెమాయికి 

వచిచ్, సహోదరులను కుశలమడిగి వారియొదద్ ఒక దినముంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 

వచనము 16 

మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు 

సెలవు పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:13 => మరియు దకిష్ణపు గాలి మెలల్గా విసరుచుండగా వారు తమ 

ఆలోచన సమకూడినదని తలంచి లంగరెతిత్, కేర్తు దరిని ఓడ నడిపించిరి. 
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యోబు 9:9 => ఆయన సావ్తి మృగశీరష్ము కృతిత్క అనువాటిని దకిష్ణ నక్షతర్రాసులను చేసినవాడు. 

వచనము 17 

మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు 

కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను 

పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను, యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా 

అపప్గించబడితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:42 => ఇది యొపేప్యందంతట తెలిసినపుప్డు అనేకులు పర్భువునందు 

విశావ్సముంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:43 => పేతురు యొపేప్లో సీమోనను ఒక చరమ్కారునియొదద్ 

బహుదినములు నివసించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:1 => అపొలోల్ కొరింథులో నునన్పుప్డు జరిగినదేమనగా, పౌలు 

పైపర్దేశములలో సంచరించి ఎఫెసునకు వచిచ్ కొందరు శిషుయ్లను చూచి మీరు విశవ్సించినపుప్డు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందితిరా? అని వారినడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:4 => మేమకక్డనునన్ శిషుయ్లను కనుగొని యేడు దినములకక్డ 

ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలుపెటట్వదద్ని ఆతమ్ దావ్రా పౌలుతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:7 => మేము తూరునుండి చేసిన పర్యాణము ముగించి, తొలెమాయికి 

వచిచ్, సహోదరులను కుశలమడిగి వారియొదద్ ఒక దినముంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

కీరత్నలు 119:63 => నీయందు భయభకుత్లు గలవారందరికిని నీ ఉపదేశములను 

అనుసరించువారికిని నేను చెలికాడను. 

మతత్యి 10:11 => మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైనను గార్మములోనైనను పర్వేశించునపుప్డు, 

అందులో ఎవడు యోగుయ్డో విచారణచేసి, అకక్డనుండి వెళుల్వరకు అతని యింటనే బసచేయుడి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:6 => పులియని రొటెట్ల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎకిక్ ఫిలిపీప్ 

విడిచి, అయిదు దినములలో తోర్యకు వచిచ్, అచచ్ట వారియొదద్ ఏడు దినములు గడిపితివిు. 

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 8:10 => అతడు మరి యేడు దినములు తాళి మరల ఆ నలల్ పావురమును 

ఓడలోనుండి వెలుపలికి విడిచెను. 

ఆదికాండము 8:11 => సాయంకాలమున అది అతనియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు తుర్ంచబడిన ఓలీవచెటుట్ 

ఆకు దాని నోటనుండెను గనుక నీళుల్ భూమిమీదనుండి తగిగ్పోయెనని నోవహునకు తెలిసెను. 

ఆదికాండము 8:12 => అతడింక మరి యేడు దినములు తాళి ఆ పావురమును వెలుపలికి విడిచెను. 

ఆ తరువాత అది అతనియొదద్కు తిరిగి రాలేదు. 

వచనము 18 

వీరు ననున్ విమరశ్చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు లేనందున ననున్ విడుదల 

చేయగోరిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

నిరగ్మకాండము 4:14 => ఆయన మోషేమీద కోపపడి లేవీయుడగు నీ అనన్యైన అహరోను లేడా? 

అతడు బాగుగా మాటలాడగలడని నేనెరుగుదును, ఇదిగో అతడు నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డు, 

అతడు నినున్ చూచి తన హృదయమందు సంతోషించును; 
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యోహాను 12:13 => ఖరూ జ్రపుమటట్లు పటుట్కొని ఆయనను ఎదురొక్నబోయి జయము, పర్భువు 

పేరట వచుచ్చునన్ ఇశార్యేలు రాజు సుత్తింపబడునుగాక అని కేకలువేసిరి.  

రోమీయులకు 15:24 => నేను సెప్యిను దేశమునకు వెళుల్నపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచి, 

మొదట మీ సహవాసమువలన కొంతమటుట్కు సంతృపిత్పొంది, మీచేత అకక్డికి సాగనంపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

3 యోహాను 1:6 => వారు నీ పేర్మనుగూరిచ్ సంఘము ఎదుట సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు 

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

యెహోషువ 1:6 => నినున్ విడువను నినున్ ఎడబాయను, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము. 

వారికిచెచ్దనని నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన యీ దేశమును నిశచ్యముగా నీవు ఈ 

పర్జల సావ్ధీనము చేసెదవు. 

యెహోషువ 1:7 => అయితే నీవు నిబబ్రము గలిగి జాగర్తత్పడి బహు ధైరయ్ముగానుండి, నా 

సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి 

మారగ్మున చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 
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యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

1 కొరిందీయులకు 12:21 => గనుక కనున్ చేతితో నీవు నాకకక్రలేదని చెపప్జాలదు; తల, 

పాదములతో మీరు నాకకక్రలేదని చెపప్జాలదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:22 => అంతేకాదు, శరీరముయొకక్ అవయవములలో ఏవి మరి 

బలహీనములుగా కనబడునో అవి మరి అవశయ్ములే. 

2 కొరిందీయులకు 2:14 => మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ 

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:7 => తీతు రాకవలన మాతర్మే కాకుండ, అతడు మీ అతయ్భిలాషను మీ 

అంగలారుప్ను నా విషయమై మీకు కలిగిన అతాయ్సకిత్ని మాకు తెలుపుచు, తాను మీ విషయమై 

పొందిన ఆదరణవలన కూడ మముమ్ను ఆదరించెను గనుక నేను మరి ఎకుక్వగ సంతోషించితిని. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => అందుచేత సహోదరులారా, మా యిబబ్ంది అంతటిలోను శర్మ 

అంతటిలోను మీ విశావ్సమును చూచి మీ విషయములో ఆదరణ పొందితివిు. 

నిరగ్మకాండము 18:7 => మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 22:36 => బిలాము వచెచ్నని బాలాకు విని, ఆ పొలిమేరల చివరనునన్ అరోన్ను 

తీరమునందలి మోయాబు పటట్ణమువరకు అతనిని ఎదురొక్న బయలువెళల్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:8 => పర్వకత్యైన ఓదేదు పర్వచించిన యీ మాటలు ఆసా వినినపుప్డు 

అతడు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యూదా బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటినుండియు, ఎఫార్యిము మనయ్ములో 

తాను పటుట్కొనిన పటట్ణములలోనుండియు హేయములైన విగర్హములనిన్టిని తీసివేసి, యెహోవా 

మంటపము ఎదుటనుండు యెహోవా బలిపీఠమును మరల కటిట్ంచి 

సామెతలు 27:9 => తైలమును అతత్రును హృదయమును సంతోషపరచునటుల్ చెలికాని 

హృదయములోనుండి వచుచ్ మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును. 

యోహాను 11:20 => మారత్ యేసు వచుచ్చునాన్డని విని ఆయనను ఎదురొక్న వెళె ల్నుగాని మరియ 

యింటిలో కూరుచ్ండియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:3 => కాబటిట్ వారు సంఘమువలన సాగనంపబడి, ఫేనీకే సమరయ 

దేశములదావ్రా వెళుల్చు, అనయ్జనులు దేవునివైపు తిరిగిన సంగతి తెలియపరచి సహోదరులకందరికిని 

మహా సంతోషము కలుగజేసిరి. 

రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

రోమీయులకు 15:32 => మీరు నాకొరకు దేవునికి చేయు పార్రథ్నలయందు నాతో కలిసి 

పోరాడవలెనని, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుబటిట్యు, ఆతమ్వలని పేర్మనుబటిట్యు మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

Page  of 3531 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

వచనము 19 

యూదులు అడడ్ము చెపిప్నందున నేను కైసరు ఎదుట చెపుప్కొందుననవలసి వచెచ్ను. అయినను 

ఇందువలన నా సవ్జనముమీద నేరమేమియు మోపవలెనని నా అభిపార్యము కాదు;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:2 => యూదులందరు రోమా విడిచి వెళి ల్పోవలెనని కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ 

ఆజాఞ్పించినందున, వారు ఇటలీనుండి కొర్తత్గా వచిచ్నవారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:21 => ఈలాగు జరిగిన తరువాత పౌలు మాసిదోనియ అకయ 

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

రోమీయులకు 1:8 => మీ విశావ్సము సరవ్లోకమున పర్చురము చేయబడుచుండుటనుబటిట్, మొదట 

మీ యందరినిమితత్ము యేసుకీర్సుత్దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

రోమీయులకు 1:10 => మిముమ్నుగూరిచ్ యెడతెగక జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. ఇందుకు ఆయన 

కుమారుని సువారత్ విషయమై నేను నా ఆతమ్యందు సేవించుచునన్ దేవుడే నాకు సాకిష్. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 
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రోమీయులకు 1:12 => ఆతమ్సంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచుచ్టకు మిముమ్ను చూడవలెనని 

మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

రోమీయులకు 1:15 => కాగా నావలననైనంతమటుట్కు రోమాలోని మీకును సువారత్ పర్కటించుటకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

రోమీయులకు 15:22 => ఈ హేతువు చేతను మీయొదద్కు రాకుండ నాకు అనేక పరాయ్యములు 

ఆటంకము కలిగెను. 

రోమీయులకు 15:23 => ఇపుప్డైతే ఈ పర్దేశములలో నేనిక సంచరింపవలసిన భాగము లేదు 

గనుక, అనేక సంవతస్రములనుండి మీయొదద్కు రావలెనని మికిక్లి అపేక్ష కలిగి,  

రోమీయులకు 15:24 => నేను సెప్యిను దేశమునకు వెళుల్నపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచి, 

మొదట మీ సహవాసమువలన కొంతమటుట్కు సంతృపిత్పొంది, మీచేత అకక్డికి సాగనంపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

రోమీయులకు 15:27 => అవును వారిషట్పడి దానిని చేసిరి; వారు వీరికి ఋణసుథ్లు; ఎటల్నగా 

అనయ్జనులు వీరి ఆతమ్ సంబంధమైన విషయములలో పాలివారైయునాన్రు గనుక శరీర సంబంధమైన 

విషయములలో వీరికి సహాయముచేయ బదుధ్లై యునాన్రు 
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రోమీయులకు 15:28 => ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికపప్గించి, నేను, మీ 

పటట్ణముమీదుగా సెప్యినునకు పర్యాణముచేతును. 

రోమీయులకు 15:29 => నేను మీయొదద్కు వచుచ్నపుప్డు, కీర్సుత్యొకక్ ఆశీరావ్ద సంపూరణ్ముతో 

వతుత్నని యెరుగుదును. 

పర్కటన 17:9 => ఇందులో జాఞ్నముగల మనసుస్ కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ సతరీ కూరుచ్నన్ 

యేడు కొండలు; 

పర్కటన 17:18 => మరియు నీవు చూచిన ఆ సతరీ భూరాజుల నేలు ఆ మహా పటట్ణమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:3 => మరునాడు సీదోనుకు వచిచ్తివిు. అపుప్డు యూలి పౌలుమీద 

దయగా ఉండి, అతడు తన సేన్హితులయొదద్కు వెళి ల్ పరామరిక పొందుటకు అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:31 => అందుకు పౌలు వీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు 

తపిప్ంచుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 

ఆదికాండము 37:36 => మిదాయ్నీయులు ఐగుపుత్నకు అతని తీసికొనిపోయి, ఫరోయొకక్ 

ఉదోయ్గసుథ్డును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతియునైన పోతీఫరునకు అతనిని అమిమ్ వేసిరి. 

2 రాజులు 25:8 => మరియు బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు ఏలుబడిలో పందొమిమ్దవ 

సంవతస్రమందు అయిదవ నెల యేడవ దినమున రాజదేహసంరక్షకులకు అధిపతియు 

బబులోనురాజు సేవకుడునగు నెబూజరదాను యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

యిరిమ్యా 40:2 => రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి యిరీమ్యాను అవతలికి తీసికొపోయి అతనితో 

ఈలాగు మాటలాడెను ఈ సథ్లమునకు నేను ఈ కీడు చేసెదనని నీ దేవుడగు యెహోవా పర్కటించెను 

గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:30 => పౌలు రెండు సంవతస్రములు పూరిత్గా తన అదె ద్ యింట 

కాపురముండి, తనయొదద్కు వచుచ్వారినందరిని సనామ్నించి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:23 => మరియు అతని విడిగా కావలిలో ఉంచి, అతనికి పరిచారము 

చేయుటకు అతని సవ్జనులలో ఎవరిని ఆటంకపరచకూడదని శతాధిపతికి ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:3 => మరునాడు సీదోనుకు వచిచ్తివిు. అపుప్డు యూలి పౌలుమీద 

దయగా ఉండి, అతడు తన సేన్హితులయొదద్కు వెళి ల్ పరామరిక పొందుటకు అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 

1 సమూయేలు 23:17 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు రాజవగుదువు, నేను నీకు సహకారినౌదును, 

ఇది నా తండిర్యైన సౌలునకు తెలిసియునన్దని అతనితో చెపిప్ దేవునిబటిట్ అతని బలపరచెను. 

యిరిమ్యా 37:21 => కాబటిట్ రాజైన సిదిక్యా సెలవియయ్గా బంటులు బందీగృహశాలలో 

యిరీమ్యాను వేసి, పటట్ణములో రొటెట్లునన్ంత వరకు రొటెట్లు కాలుచ్వారి వీధిలోనుండి అనుదినము 

ఒక రొటెట్ అతనికిచుచ్చు వచిచ్రి; ఇటుల్ జరుగగా యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను.  

యిరిమ్యా 38:13 => యిరీమ్యా ఆలాగు చేయగా వారు యిరీమ్యాను తార్ళల్తో చేదుకొని ఆ 

గోతిలోనుండి వెలుపలికి తీసిరి; అపుప్డు యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:33 => అధిపతి ఆ పతిర్క చదివినపుప్డు ఇతడు ఏ పర్దేశపువాడని 

అడిగి, అతడు కిలికియవాడని తెలిసికొని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:12 => అపుప్డు ఫేసుత్ తన సభవారితో ఆలోచన చేసిన తరువాత కైసరు 

ఎదుట చెపుప్కొందునంటివే కైసరునొదద్కే పోవుదువని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:2 => ఆసియ దరివెంబడినునన్ పటట్ణములకు పర్యాణము చేయబోవు 

అదర్ముతిత్య పటట్ణపు ఓడనెకిక్ మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెసస్లొనీక 

పటట్ణసుథ్డునైన అరిసాత్రుక్ మాతోకూడ ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 15:32 => మీరు నాకొరకు దేవునికి చేయు పార్రథ్నలయందు నాతో కలిసి 

పోరాడవలెనని, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుబటిట్యు, ఆతమ్వలని పేర్మనుబటిట్యు మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 
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వచనము 20 

ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ 

కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:1 => పౌలు మహాసభవారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు 

కేవలము మంచి మనసాస్కిష్ గలవాడనై దేవుని యెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:2 => అందుకు పర్ధానయాజకుడైన అననీయ అతని నోటిమీద కొటుట్డని 

దగగ్ర నిలిచియునన్వారికి ఆజాఞ్పింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:3 => పౌలు అతనిని చూచి సునన్ము కొటిట్న గోడా, దేవుడు నినున్ 

కొటుట్ను; నీవు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న ననున్ విమరిశ్ంప కూరుచ్ండి, ధరమ్శాసత్రమునకు విరోధముగా 

ననున్ కొటట్ నాజాఞ్పించుచునాన్వా అనెను.దగగ్ర నిలిచియునన్వారు నీవు దేవుని పర్ధానయాజకుని 

దూషించెదవా? అని అడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:4 => అందుకు పౌలు సహోదరులారా, యితడు పర్ధానయాజకుడని 

నాకు తెలియలేదు నీ పర్జల అధికారిని నిందింపవదుద్ అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:5 => వారిలో ఒక భాగము సదూద్కయుయ్లును మరియొక భాగము 

పరిసయుయ్లునై యునన్టుట్ పౌలు గర్హించి సహోదరులారా, నేను పరిసయుయ్డను పరిసయుయ్ల 

సంతతివాడను; మనకునన్ నిరీక్షణను గూరిచ్యు, మృతుల పునరుతాథ్నమును గూరిచ్యు నేను 

విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని సభలో బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:7 => సదూద్కయుయ్లు పునరుతాథ్నము లేదనియు, దేవదూతయైనను 

ఆతమ్యైనను లేదనియు చెపుప్దురు గాని పరిసయుయ్లు రెండును కలవని యొపుప్కొందురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:8 => అపుప్డు పెదద్గొలుల్ పుటెట్ను; పరిసయుయ్ల పక్షముగా ఉనన్ 

శాసు త్ర్లలో కొందరు లేచి ఈ మనుషుయ్నియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆతమ్యైనను 

దేవదూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచుచ్నని చెపుప్చు తగవులాడిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళి ల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:10 => ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, 

యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి 

యునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:11 => యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళి ల్ననాటనుండి 

పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:12 => దేవాలయములో నేమి, సమాజమందిరములలో నేమి, 

పటట్ణములోనేమి, నేను ఎవనితోను తరిక్ంచుటయైనను, జనులను గుమికూరుచ్టయైనను వారు 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:13 => మరియు వారు ఇపుప్డు నామీద మోపు నేరములను తమరికి 

ఋజువుపరచలేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:16 => ఈ విధమున నేనును దేవునియెడలను మనుషుయ్లయెడలను 

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:34 => సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలు 

వేయుచునన్పుప్డు అలల్రిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమమ్ని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:35 => పౌలు మెటల్మీదికి వచిచ్నపుప్డు జనులు గుంపుకూడి 

బలవంతము చేయుచునన్ందున సైనికులు అతనిని మోసికొని పోవలసి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:36 => ఏలయనగా వానిని చంపుమని జనసమూహము కేకలు వేయుచు 

వెంబడించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:37 => వారు పౌలును కోటలోనికి తీసికొనిపోవనై యుండగా అతడు పై 

యధికారిని చూచి నేను నీతో ఒకమాట చెపప్వచుచ్నా? అని అడిగెను. అందుకతడు గీర్కు భాష నీకు 

తెలియునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:38 => ఈ దినములకు మునుపు రాజదోర్హమునకు రేపి, 

నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుషుయ్లను అరణయ్మునకు వెంటబెటుట్కొని పోయిన 

ఐగుపీత్యుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:39 => అందుకు పౌలు నేను కిలికియలోని తారుస్వాడనైన యూదుడను; 

ఆ గొపప్ పటట్ణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమమ్ని వేడుకొనుచునాన్నని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:40 => అతడు సెలవిచిచ్న తరువాత పౌలు మెటల్మీద నిలువబడి 

జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశచ్బద్ముగా ఉనన్పుప్డు అతడు హెబీర్ భాషలో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:33 => అధిపతి ఆ పతిర్క చదివినపుప్డు ఇతడు ఏ పర్దేశపువాడని 

అడిగి, అతడు కిలికియవాడని తెలిసికొని 

మతత్యి 13:54 => అందువలన వారాశచ్రయ్పడి ఈ జాఞ్నమును ఈ అదుభ్తములును 

ఇతనికెకక్డనుండి వచిచ్నవి? 

మతత్యి 22:4 => కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిదధ్పరచియునాన్ను; ఎదుద్లును కొర్వివ్న 

పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; పెండిల్విందుకు రండని పిలువబడిన 

వారితో చెపుప్డని వేరే దాసులను పంపెను గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:21 => అనయ్జనులలో ఉనన్ యూదులు తమ పిలల్లకు సునన్తి 

చేయకూడదనియు, మన ఆచారముల చొపుప్న నడువకూడదనియు నీవు చెపుప్టవలన వారందరు 

మోషేను విడిచిపెటట్వలెనని నీవు బోధించుచునన్టుట్ వీరు నినున్ గూరిచ్ వరత్మానము వినియునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:12 => దేవాలయములో నేమి, సమాజమందిరములలో నేమి, 

పటట్ణములోనేమి, నేను ఎవనితోను తరిక్ంచుటయైనను, జనులను గుమికూరుచ్టయైనను వారు 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:3 => యూదులు నామీద మోపిన నేరములనిన్టినిగూరిచ్ నేడు 

తమరియెదుట సమాధానము చెపుప్కొనబోవుచునన్ందుకు నేను ధనుయ్డనని యనుకొనుచునాన్ను; 

తాలిమ్తో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 
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2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

ఎఫెసీయులకు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనయ్జనులైన మీ నిమితత్ము కీర్సుత్యేసు యొకక్ ఖైదీనైన 

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:13 => ఏలాగనగా నా బంధకములు కీర్సుత్ నిమితత్మే కలిగినవని పేర్తోరయ్మను 

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

వచనము 21 

అందుకు వారు యూదయనుండి నినున్గూరిచ్ పతిర్కలు మాకు రాలేదు; ఇకక్డికి వచిచ్న సహోదరులలో 

ఒకక్డైనను నినున్గూరిచ్ చెడుసంగతి ఏదియు మాకు తెలియపరచనులేదు, మరియు ఎవరును 

చెపుప్కొనను లేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:30 => మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను 

నిశచ్యముగా తెలిసికొనగోరి, సహసార్ధిపతి అతని వదిలించి, పర్ధానయాజకులును మహాసభ 

వారందరును కూడి రావలెనని ఆజాఞ్పించి, పౌలును తీసికొనివచిచ్ వారియెదుట నిలువబెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:22 => ఫేలికుస్ ఈ మారగ్మునుగూరిచ్ బాగుగా ఎరిగినవాడై 

సహసార్ధిపతియైన లూసియ వచిచ్నపుప్డు మీ సంగతి నేను విచారించి తెలిసికొందునని చెపిప్ విమరశ్ 

నిలుపు చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7 => పౌలు వచిచ్నపుప్డు యెరూషలేమునుండి వచిచ్న యూదులు అతని 

చుటుట్ నిలిచి, భారమైన నేరములనేకముల మోపిరి గాని వాటిని బుజువు చేయలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:31 => ఈ మనుషుయ్డు మరణమునకైనను బంధకములకైనను 

తగినదేమియు చేయలేదని తమలోతాము మాటలాడుకొనిరి. 

యిరిమ్యా 37:20 => రాజా, నా యేలినవాడా, చితత్గించి వినుము, చితత్గించి నా మనవి నీ సనిన్ధికి 

రానిముమ్, నేను అకక్డ చనిపోకుండునటుల్ లేఖికుడైన యెనాతాను ఇంటికి ననున్ మరల పంపకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:32 => అందుకు అగిర్పప్ ఈ మనుషుయ్డు కైసరు ఎదుట చెపుప్కొందునని 

అననియెడల ఇతనిని విడుదల చేయవచుచ్నని ఫేసుత్తో చెపెప్ను. 

వచనము 22 

అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ 

అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు తెలియుననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 

నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:12 => అపుప్డు ఫేసుత్ తన సభవారితో ఆలోచన చేసిన తరువాత కైసరు 

ఎదుట చెపుప్కొందునంటివే కైసరునొదద్కే పోవుదువని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:21 => అయితే పౌలు, చకర్వరిత్ విమరశ్కు తనున్ నిలిపియుంచవలెనని 

చెపుప్కొనినందున నేనతనిని కైసరునొదద్కు పంపించువరకు నిలిపియుంచవలెనని ఆజాఞ్పించితిననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:25 => ఇతడు మరణమునకు తగినది ఏమియు చేయలేదని నేను 

గర్హించి, యితడు చకర్వరిత్యెదుట చెపుప్కొందునని అనినందున ఇతని పంప నిశచ్యించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:32 => అందుకు అగిర్పప్ ఈ మనుషుయ్డు కైసరు ఎదుట చెపుప్కొందునని 

అననియెడల ఇతనిని విడుదల చేయవచుచ్నని ఫేసుత్తో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

యిరిమ్యా 37:20 => రాజా, నా యేలినవాడా, చితత్గించి వినుము, చితత్గించి నా మనవి నీ సనిన్ధికి 

రానిముమ్, నేను అకక్డ చనిపోకుండునటుల్ లేఖికుడైన యెనాతాను ఇంటికి ననున్ మరల పంపకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:11 => నేను నాయ్యము తపిప్ మరణమునకు తగినదేదైనను 

చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచునన్ నేరములలో ఏదియు 
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నిజముకానియెడల ననున్ వారికి అపప్గించుటకు ఎవరితరము కాదు; కైసరు ఎదుటనే 

చెపుప్కొందుననెను. 

వచనము 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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:29 => కాబటిట్ ననున్ పిలిచినపుప్డు అడడ్మేమియు చెపప్క వచిచ్తిని 

గనుక, ఎందునిమితత్ము ననున్ పిలువనంపితిరో దానినిగూరిచ్ అడుగుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:7 => మన పండెర్ండు గోతర్ములవారు ఎడతెగక దివారాతుర్లు దేవుని 

సేవించుచు ఆ వాగాద్నము పొందుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్రు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే 

యూదులు నామీద నేరము మోపియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:29 => అందుకు పౌలు సులభముగానో దురల్భముగానో, తమరు 

మాతర్ము కాదు, నేడు నా మాట వినువారందరును ఈ బంధకములు తపప్ నావలె ఉండునటుల్ 

దేవుడనుగర్హించుగాక అనెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనయ్జనులైన మీ నిమితత్ము కీర్సుత్యేసు యొకక్ ఖైదీనైన 

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:13 => ఏలాగనగా నా బంధకములు కీర్సుత్ నిమితత్మే కలిగినవని పేర్తోరయ్మను 

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

కొలొసస్యులకు 4:18 => పౌలను నేను సవ్హసత్ముతో నా వందనములు వార్యుచునాన్ను; నా 

బంధకములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

Page  of 3546 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

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 2:9 => నేను నేరసుథ్డనై యునన్టుట్ ఆ సువారత్ విషయమై సంకెళల్తో బంధింపబడి 

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

ఫిలేమోనుకు 1:10 => నా బంధకములలో నేను కనిన నా కుమారుడగు ఒనేసిము కోసరము నినున్ 

వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:13 => నేను సువారత్ కొరకు బంధకములో ఉండగా నీకు పర్తిగా అతడు నాకు 

పరిచారముచేయు నిమితత్ము నాయొదద్ అతని నుంచుకొనవలెనని యుంటిని గాని 

యిరిమ్యా 14:8 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యుడా, కషట్కాలమున వారికి రక్షకుడా, మా దేశములో నీ 

వేల పరదేశివలె నునాన్వు? ఏల రాతిర్వేళను బసచేయుటకు గుడారమువేయు పర్యాణసుథ్నివలె 

ఉనాన్వు; 

యిరిమ్యా 17:13 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యమా, యెహోవా, నినున్ విసరిజ్ంచి వారందరు 

సిగుగ్నొందుదురు. నాయెడల దోర్హము చేయువారు యెహోవా అను జీవజలముల ఊటను 

విసరిజ్ంచియునాన్రు గనుక వారు ఇసుకమీద పేరు వార్యబడినవారుగా ఉందురు. 

యిరిమ్యా 40:1 => రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతియైన నెబూజరదాను యెరూషలేములోనుండియు 

యూదాలోనుండియు బబులోనునకు చెరగా కొనిపోబడిన బందీ జనులందరిలోనుండి, సంకెళల్చేత 

కటట్బడియునన్ యిరీమ్యాను తీసికొని రామాలోనుండి పంపివేయగా, యెహోవాయొదద్నుండి అతనికి 

పర్తయ్క్షమైన వాకుక్. 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:6 => హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొనిరావలెనని యుండగా, ఆ 

రాతిర్యే పేతురు రెండు సంకెళల్తో బంధింపబడి యిదద్రు సైనికుల మధయ్ నిదిర్ంచుచుండెను; మరియు 

కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:21 => వారి మధయ్ నిలువబడి నేను బిగగ్రగా చెపిప్న యీ యొకక్ మాట 

విషయమై తపప్ నాయందు మరి ఏ నేరమైనను వీరు కనుగొనియుంటే వీరైన చెపప్వచుచ్ననెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

వచనము 24 

అతడు చెపిప్న సంగతులు కొందరు నమిమ్రి, కొందరు నమమ్కపోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 11:7 => యెహోవా ఐగుపీత్యులను ఇశార్యేలీయులను వేరుపరచునని మీకు 

తెలియబడునటుల్, మనుషుయ్లమీదగాని జంతువులమీదగాని ఇశార్యేలీయులలో ఎవరిమీదనైనను ఒక 

కుకక్యు తన నాలుక ఆడించదు. 

యెషయా 41:11 => నీమీద కోపపడిన వారందరు సిగుగ్పడి విసమ్యమొందెదరు నీతో 

వాదించువారు మాయమై నశించిపోవుదురు  
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యెషయా 50:8 => ననున్ నీతిమంతునిగా ఎంచువాడు ఆసనున్డైయునాన్డు నాతో 

వాయ్జెయ్మాడువాడెవడు? మనము కూడుకొని వాయ్జెయ్మాడుదము నా పర్తివాది యెవడు? అతని 

నాయొదద్కు రానిముమ్.  

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

వచనము 25 

వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక మాట చెపిప్న తరువాత వారు 

వెళి ల్పోయిరి. అదేదనగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:21 => రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను 

కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రుగ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

1 పేతురు 4:15 => మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దురామ్రుగ్డుగా గాని, 

పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:5 => పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సులైన కొందరులేచి, అనయ్జనులకు 

సునన్తి చేయింపవలెననియు, మోషే ధరమ్శాసత్రమును గైకొనుడని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెననియు చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:5 => వారు మొదటినుండి ననున్ ఎరిగినవారు గనుక సాక్షయ్మిచుచ్టకు 

వారికిషట్మైతే నేను మన మతములోని బహునిషఠ్గల తెగను అనుసరించి, పరిసయుయ్డనుగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ చెపప్గలరు. 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

ఎసేత్రు 3 : 8 = > అంతట హామాను అహషేవ్రోషుతో చెపిప్నదేమనగా మీ రాజయ్ 

సంసాథ్నములనిన్టియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరియునాన్రు; వారి విధులు సకలజనుల 

విధులకు వేరుగా ఉనన్వి; వారు రాజుయొకక్ ఆజఞ్లను గైకొనువారు కారు; కాబటిట్ వారిని ఉండనిచుచ్ట 

రాజునకు పర్యోజనకరము కాదు. 

యెషయా 42:20 => నీవు అనేక సంగతులను చూచుచునాన్వు గాని గర్హింపకునాన్వు వారు చెవి 

యొగిగ్రిగాని వినకునాన్రు. 

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 38:4 => ఇతడు ఇటిట్ సమాచారము వారికి పర్కటన చేయుటవలన ఈ పటట్ణములో 

నిలిచియునన్ యోధుల చేతులను పర్జలందరి చేతులను బలహీనము చేయుచునాన్డు; చితత్గించి వానికి 

మరణశిక్ష విధింపుము. 

దానియేలు 3:8 => ఆ సమయమందు కలీద్యులలో కొందరు ముఖుయ్లు వచిచ్ యూదులపైని 

కొండెములు చెపిప్ 

మతత్యి 22:17 => నీకేమి తోచుచునన్ది? కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా? కాదా? మాతో 

చెపుప్మని అడుగుటకు హేరోదీయులతో కూడ తమ శిషుయ్లను ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 
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మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37 => యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ 

మొదలుకొని యూదయ యందంతట పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 

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 26:30 => అంతట రాజును అధిపతియు బెరీన్కేయు వారితో కూడ 

కూరుచ్ండినవారును లేచి అవతలకు పోయి 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

వచనము 26 

మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే 

కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళి ల్ చెపుప్ము. 

ఫిలేమోనుకు 1:2 => మన సహోదరియైన అపిఫ్యకును, తోడి యోధుడైన అరిఖ్పుప్నకును, నీ యింట 

ఉనన్ సంఘమునకును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:28 => యేసే కీర్సుత్ అని లేఖనములదావ్రా అతడు దృషాట్ంతపరచి, 

యూదుల వాదమును బహిరంగముగాను గటిట్గాను ఖండించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 
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లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:9 => అపుప్డు ఐతుకు అను నొక యౌవనసుథ్డు కిటికీలో కూరుచ్ండి 

గాఢ నిదర్పోయి, పౌలు చాలసేవు పర్సంగించుచుండగా నిదార్భారమువలన జోగి, మూడవ 

అంతసుత్నుండి కిర్ందపడి చనిపోయినవాడై యెతత్బడెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:10 => అంతట పౌలు కిర్ందికివెళి ల్ అతనిమీద పడి కౌగిలించుకొని మీరు 

తొందరపడకుడి, అతని పార్ణమతనిలో నునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:11 => అతడు మరల పైకివచిచ్ రొటెట్ విరిచి పుచుచ్కొని, తెలల్వారువరకు 

విసాత్రముగా సంభాషించి బయలుదేరెను. 

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:14 => నీవు దాని ననుసరించుటకు ఆ మాట నీకు బహు సమీపముగా 

నునన్ది; నీ హృదయమున నీ నోట నునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని 

యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు 

బోధించిరి. 

నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

నెహెమాయ్ 8:8 => ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా 

గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 119:139 => నా విరోధులు నీ వాకయ్ములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసకిత్ ననున్ 

భకిష్ంచుచునన్ది. 

Page  of 3554 3575



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com  అ"స$ %ల 'ర)*%

యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

మారుక్ 1:14 => యోహాను చెరపటట్బడిన తరువాత యేసు 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

లూకా 11:20 => అయితే నేను దేవుని వేర్లితో దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

లూకా 24:32 => అపుప్డు వారు ఆయన తోర్వలో మనతో మాటలాడుచు లేఖనములను మనకు 

బోధపరచుచునన్పుప్డు మన హృదయము మనలో మండుచుండలేదా అని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 3 : 1 1 = > మేము ఎరిగిన సంగతియే చెపుప్చునాన్ము , చూచినదానికే 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము, మా సాక్షయ్ము మీరంగీకరింపరని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట 

ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:25 => అంతట వారు సాక్షయ్మిచుచ్చు పర్భువు వాకయ్ము బోధించి 

యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళుల్చు, సమరయుల అనేక గార్మములలో సువారత్ పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

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 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7 => ఆదివారమున మేము రొటెట్ విరుచుటకు కూడినపుప్డు, పౌలు 

మరునాడు వెళల్నైయుండి, వారితో పర్సంగించుచు అరధ్రాతిర్వరకు విసత్రించి మాటలాడుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

రోమీయులకు 10:18 => అయినను నేను చెపుప్నదేమనగా, వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?వారి 

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:6 => అనగా సమసత్ ఉపదేశములోను సమసత్ జాఞ్నములోను 

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి; 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:22 => అంతేకాదు, నీ పార్రథ్నల మూలముగా నేను నీకు అనుగర్హింపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను గనుక నా నిమితత్ము బస సిదధ్ము చేయుము. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 
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హెబీర్యులకు 3:5 => ముందు చెపప్బోవు సంగతులకు సాకాష్య్రథ్ముగా మోషే పరిచారకుడైయుండి 

దేవుని యిలల్ంతటిలో నమమ్కముగా ఉండెను. 

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  

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. 

వచనము 27 

ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసాస్ర గర్హించి నా వైపు తిరిగి నావలన సవ్సథ్త 

పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్యునన్ది. వారు చెవులతో మందముగా విని కనున్లు 

మూసికొనియునాన్రు అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్దావ్రా మీ పితరులతో చెపిప్న మాట సరియే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:49 => పర్భువు వాకయ్ము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:4 => ఆ పటట్ణపు జనసమూహములో భేదములు పుటట్గా కొందరు 

యూదుల పక్షముగాను కొందరు అపొసత్లుల పక్షముగాను ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:7 => అకక్డనుండి వెళి ల్, దేవునియందు భకిత్గల తీతియు యూసుత్ అను 

ఒకని యింటికి వచెచ్ను. అతని యిలుల్ సమాజమందిరమును ఆనుకొనియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8 => ఆ సమాజమందిరపు అధికారియైన కిర్సుప్ తన 

యింటివారందరితో కూడ పర్భువునందు విశావ్సముంచెను. మరియు కొరింథీయులలో అనేకులువిని 

విశవ్సించి బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

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 

రోమీయులకు 3:3 => కొందరు అవిశావ్సులైననేమి? వారు అవిశావ్సులైనందున దేవుడు 

నమమ్తగినవాడు కాకపోవునా? అటల్నరాదు. 

రోమీయులకు 11:4 => అయితే దేవోకిత్ అతనితో ఏమి చెపుప్చునన్ది? బయలుకు మోకాళూ ల్నని 

యేడువేలమంది పురుషులను నేను శేషముగా నుంచుకొనియునాన్ను. 

రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 
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రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

లూకా 12:52 => ఇపుప్టినుండి ఒక ఇంటిలో అయిదుగురు వేరుపడి, ఇదద్రికి విరోధముగా 

ముగుగ్రును, ముగుగ్రికి విరోధముగా యిదద్రును ఉందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:4 => వాకయ్ము వినినవారిలో అనేకులు నమిమ్రి. వారిలో పురుషుల సంఖయ్ 

యించుమించు అయిదువేలు ఆయెను. 

రోమీయులకు 10:16 => అయినను అందరు సువారత్కు లోబడలేదు పర్భువా, మేము తెలియజేసిన 

సమాచారమెవడు నమెమ్ను అని యెషయా చెపుప్చునాన్డు గదా? 

రోమీయులకు 11:11 => కాబటిట్ నేనడుగునది ఏమనగా, వారు పడిపోవునటుల్గా తొటిర్లిల్రా? 

అటల్నరాదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => మేము మూరు ఖ్లైన దుషట్మనుషుయ్లచేతిలోనుండి తపిప్ంపబడు 

నిమితత్మును, మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి; విశావ్సము అందరికి లేదు. 

వచనము 28 

కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు 

గాక, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:29 => వారు దాని విందురు. 

మతత్యి 15:7 => వేషధారులారా  

మారుక్ 7:6 => అందుకాయన వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ పర్జలు పెదవులతో ననున్ 

ఘనపరచుదురు గాని, వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉనన్ది. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:20 => జనులు ఎదోమీయుల దేవతలయొదద్ విచారణ చేయుచు వచిచ్రి 

గనుక వారి శతుర్వులచేతికి వారు అపప్గింపబడునటుల్ దేవుని పేర్రణవలన అమజాయ్ ఆ వరత్మానమును 

అంగీకరింపకపోయెను. 

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. 

సామెతలు 23:9 => బుదిధ్హీనుడు వినగా మాటలాడకుము అటిట్వాడు నీ మాటలలోని జాఞ్నమును 

తృణీకరించును. 

యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

మతత్యి 10:6 => ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 

మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 

మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

మతత్యి 13:14 => మనసుస్ తిర్పుప్కొని నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము 

కొర్వివ్నది, వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కనున్లు మూసికొనియునాన్రు  

మారుక్ 4:12 => వెలుపలనుండువారు ఒకవేళ దేవునివైపు తిరిగి పాపక్షమాపణ పొందుదురని, 

వారు చూచుటకైతే చూచియు కనుగొనకను, వినుటకైతే వినియు గర్హింపకయు నుండుటకును 

అనిన్యు ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింపబడుచునన్వని వారితో చెపెప్ను 

మారుక్ 12:36 => నేను నీ శతుర్వులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడివైపున 

కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని దావీదే పరిశుదాధ్తమ్వలన చెపెప్ను. 

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  
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లూకా 10:13 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడిన యెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని కూరుచ్ండి మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

లూకా 14:18 => అయితే వారందరు ఏకమనసుస్తో నెపములు చెపప్సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక 

పొలము కొనియునాన్ను, అవశయ్ముగా వెళి ల్ దాని చూడవలెను, ననున్ క్షమింపవలెనని నినున్ వేడు 

కొనుచునాన్ననెను 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

యోహాను 15:21 => అయితే వారు ననున్ పంపినవానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమితత్ము 

వీటిననిన్టిని మీకు చేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:28 => అతడు తిరిగి వెళుల్చు, తన రథముమీద కూరుచ్ండి పర్వకత్యైన 

యెషయా గర్ంథము చదువుచుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 4:7 => నేడు మీరాయన మాట వినినయెడల మీ హృదయములను 

కఠినపరచుకొనకుడని వెనుక చెపప్బడిన పర్కారము, ఇంత కాలమైన తరువాత దావీదు గర్ంథములో 

నేడని యొక దినమును నిరణ్యించుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 9:8 => దీనినిబటిట్ ఆ మొదటి గుడారమింక నిలుచుచుండగా అతిపరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశించు మారగ్ము బయలుపరచబడలేదని పరిశుదాధ్తమ్ తెలియజేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:15 => ఈ విషయమై పరిశుదాధ్తమ్ కూడ మనకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

వచనము 29 

వారు దాని విందురు. 

యెషయా 6:9 => ఆయన నీవు పోయి యీ జనులతో ఇటల్నుము మీరు నితయ్ము వినుచుందురు గాని 

గర్హింపకుందురు; నితయ్ము చూచుచుందురు గాని తెలిసికొనకుందురు. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 12:2 => నరపుతుర్డా, తిరుగుబాటు చేయువారిమధయ్ నీవు నివసించుచునాన్వు; వారు 

దోర్హులై యుండి, చూచుకనున్లు కలిగియు చూడకయునాన్రు; విను చెవులు కలిగియు 

వినకయునాన్రు. 

మతత్యి 13:14 => మనసుస్ తిర్పుప్కొని నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము 

కొర్వివ్నది, వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కనున్లు మూసికొనియునాన్రు  

మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 
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మారుక్ 4:12 => వెలుపలనుండువారు ఒకవేళ దేవునివైపు తిరిగి పాపక్షమాపణ పొందుదురని, 

వారు చూచుటకైతే చూచియు కనుగొనకను, వినుటకైతే వినియు గర్హింపకయు నుండుటకును 

అనిన్యు ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింపబడుచునన్వని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 

యోహాను 12:39 => ఇందుచేత వారు నమమ్లేకపోయిరి, ఏలయనగా  

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:4 => అయినను గర్హించు హృదయమును చూచు కనున్లను విను 

చెవులను యెహోవా నేటివరకు మీకిచిచ్యుండలేదు. 

కీరత్నలు 81:11 => అయినను నా పర్జలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి ఇశార్యేలీయులు నా మాట 

వినకపోయిరి. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 
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యెషయా 29:10 => యెహోవా మీమీద గాఢనిదార్తమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మీకు నేతర్ములుగా 

ఉనన్ పర్వకత్లను చెడగొటిట్యునాన్డు మీకు శిరసుస్లుగా ఉనన్ దీరఘ్దరుశ్లకు ముసుకువేసియునాన్డు.  

యెషయా 29:14 => కాగా నేను మరల ఈ జనులయెడల ఒక ఆశచ్రయ్కారయ్ము జరిగింతును బహు 

ఆశచ్రయ్ముగా జరిగింతును వారి జాఞ్నుల జాఞ్నము వయ్రథ్మగును వారి బుదిధ్మంతుల బుదిధ్ 

మరుగైపోవును.  

యెషయా 42:19 => నా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? నేను పంపు నా దూత తపప్ మరి 

ఎవడు చెవిటివాడు? నా భకుత్డు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? యెహోవా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు 

గుర్డిడ్వాడు?  

యెషయా 42:20 => నీవు అనేక సంగతులను చూచుచునాన్వు గాని గర్హింపకునాన్వు వారు చెవి 

యొగిగ్రిగాని వినకునాన్రు. 

యెషయా 66:4 => నేను పిలిచినపుప్డు ఉతత్రమిచుచ్వాడొకడును లేకపోయెను నేను 

మాటలాడినపుప్డు వినువాడొకడును లేకపోయెను నా దృషిట్కి చెడడ్దైనదాని చేసిరి నాకిషట్ము కానిదాని 

కోరుకొనిరి కావున నేనును వారిని మోసములో ముంచుదును వారు భయపడువాటిని వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 5:21 => కనున్లుండియు చూడకయు చెవులుండియు వినకయు నునన్ వివేకములేని 

మూఢులారా, ఈ మాట వినుడి. 

యెహెజేక్లు 3:6 => నీవు గర్హింపలేని ఏసమాటలు పలుకు అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ 

పంపుటలేదు, అటిట్వారియొదద్కు నేను నినున్ పంపినయెడల వారు నీ మాటలు విందురు. 

యెహెజేక్లు 3:7 => అయితే ఇశార్యేలీయులందరు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై, నేను 

చెపిప్న మాటల నాలకింపనొలల్క యునాన్రు గనుక నీ మాటలు విననొలల్రు. 

యెహెజేక్లు 12:2 => నరపుతుర్డా, తిరుగుబాటు చేయువారిమధయ్ నీవు నివసించుచునాన్వు; వారు 

దోర్హులై యుండి, చూచుకనున్లు కలిగియు చూడకయునాన్రు; విను చెవులు కలిగియు 

వినకయునాన్రు. 
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మారుక్ 8 :17 => యేసు అది యెరిగి మనయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని మీరెందుకు 

ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? మీరింకను గర్హింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము 

గలవారై యునాన్రా? 

మారుక్ 8:18 => మీరు కనున్లుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జాఞ్పకము చేసికొనరా? 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

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. 

నిరగ్మకాండము 8:32 => అయితే ఫరో ఆ సమయమునకూడ తన హృదయమును కఠినపరచుకొని 

జనులను పోనియయ్డాయెను. 

కీరత్నలు 69:23 => వారు చూడకపోవునటుల్ వారి కనున్లు చీకటి కముమ్ను గాక వారి నడుములకు 

ఎడతెగని వణకు పుటిట్ంచుము. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

యెషయా 19:22 => యెహోవా వారిని కొటుట్ను సవ్సథ్పరచవలెనని ఐగుపీత్యులను కొటుట్ను వారు 

యెహోవా వైపు తిరుగగా ఆయన వారి పార్రథ్న నంగీకరించి వారిని సవ్సథ్పరచును.  
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జెకరాయ్ 11:9 => కాబటిట్ నేనికను మిముమ్ను కాపు కాయను; చచుచ్నది చావవచుచ్ను, నశించునది 

నశింపవచుచ్ను, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము ఒకటి తినవచుచ్ను అనిచెపిప్ 

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:18 => కావున ఆయన ఎవనిని కనికరింపగోరునో వానిని కనికరించును; ఎవని 

కఠినపరచగోరునో వాని కఠినపరచును. 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

వచనము 30 

పౌలు రెండు సంవతస్రములు పూరిత్గా తన అదె ద్ యింట కాపురముండి, తనయొదద్కు 

వచుచ్వారినందరిని సనామ్నించి 

నిరగ్మకాండము 8:32 => అయితే ఫరో ఆ సమయమునకూడ తన హృదయమును కఠినపరచుకొని 

జనులను పోనియయ్డాయెను. 

లేవీయకాండము 7:23 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఎదుద్దేగాని గొఱఱ్దేగాని మేకదేగాని 

దేని కొర్వువ్ను మీరు తినకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:4 => అయినను గర్హించు హృదయమును చూచు కనున్లను విను 

చెవులను యెహోవా నేటివరకు మీకిచిచ్యుండలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:15 => యెషూరూను కొర్వివ్నవాడై కాలు జాడించెను నీవు కొర్వివ్ బలిసి 

మందుడవైతివి. వాడు తనున్ పుటిట్ంచిన దేవుని విడిచెను తన రక్షణశైలమును తృణీకరించెను. 

కీరత్నలు 17:10 => వారు తమ హృదయమును కఠినపరచుకొనియునాన్రు వారి నోరు గరవ్ముగా 

మాటలాడును. 
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కీరత్నలు 69:23 => వారు చూడకపోవునటుల్ వారి కనున్లు చీకటి కముమ్ను గాక వారి నడుములకు 

ఎడతెగని వణకు పుటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 119:70 => వారి హృదయము కొర్వువ్వలె మందముగా ఉనన్ది నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ 

ఆనందించుచునాన్ను. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

యెషయా 6:9 => ఆయన నీవు పోయి యీ జనులతో ఇటల్నుము మీరు నితయ్ము వినుచుందురు గాని 

గర్హింపకుందురు; నితయ్ము చూచుచుందురు గాని తెలిసికొనకుందురు. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 19:22 => యెహోవా వారిని కొటుట్ను సవ్సథ్పరచవలెనని ఐగుపీత్యులను కొటుట్ను వారు 

యెహోవా వైపు తిరుగగా ఆయన వారి పార్రథ్న నంగీకరించి వారిని సవ్సథ్పరచును.  

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

యెషయా 29:10 => యెహోవా మీమీద గాఢనిదార్తమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మీకు నేతర్ములుగా 

ఉనన్ పర్వకత్లను చెడగొటిట్యునాన్డు మీకు శిరసుస్లుగా ఉనన్ దీరఘ్దరుశ్లకు ముసుకువేసియునాన్డు.  

యెషయా 29:14 => కాగా నేను మరల ఈ జనులయెడల ఒక ఆశచ్రయ్కారయ్ము జరిగింతును బహు 

ఆశచ్రయ్ముగా జరిగింతును వారి జాఞ్నుల జాఞ్నము వయ్రథ్మగును వారి బుదిధ్మంతుల బుదిధ్ 

మరుగైపోవును.  

యిరిమ్యా 36:3 => నేను యూదా వారికి చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని నేను వారి 

దోషమును వారి పాపమును క్షమించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 
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యెహెజేక్లు 12:2 => నరపుతుర్డా, తిరుగుబాటు చేయువారిమధయ్ నీవు నివసించుచునాన్వు; వారు 

దోర్హులై యుండి, చూచుకనున్లు కలిగియు చూడకయునాన్రు; విను చెవులు కలిగియు 

వినకయునాన్రు. 

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. 

మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడడ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 8:18 => మీరు కనున్లుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జాఞ్పకము చేసికొనరా? 

లూకా 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 5:11 => ఇందునుగూరిచ్ మేము చెపప్వలసినవి అనేక సంగతులునన్వి గాని, మీరు 

వినుటకు మందులైనందున వాటిని విశదపరచుట కషట్ము. 

వచనము 31 

ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు, పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:14 => అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితో కూడ లేచి నిలిచి బిగగ్రగా 

వారితో ఇటల్నెను యూదయ మనుషుయ్లారా, యెరూషలేములో కాపురమునన్ సమసత్జనులారా, యిది 

మీకు తెలియుగాక, చెవియొగిగ్ నా మాటలు వినుడి 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

యెహెజేక్లు 36:32 => మీ నిమితత్ము నేను ఈలాగున చేయుటలేదని తెలిసికొనుడి; ఇదే పర్భువైన 

యెహోవా వాకుక్. ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ చినన్బోయి సిగుగ్పడుడి. 

కీరత్నలు 98:2 => యెహోవా తన రక్షణను వెలల్డిచేసియునాన్డు అనయ్జనులయెదుట తన నీతిని 

బయలుపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 98:3 => ఇశార్యేలు సంతతికి తాను చూపిన కృపా విశావ్సయ్తలను ఆయన జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 52:10 => సమసత్ జనముల కనున్లయెదుట యెహోవా తన పరిశుదధ్ బాహువును 

బయలుపరచియునాన్డు. భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుని రక్షణ చూచెదరు.  

విలాపవాకయ్ములు 3:26 => నరులు ఆశకలిగి యెహోవా అనుగర్హించు రక్షణకొరకు ఓపికతో 

కనిపెటుట్ట మంచిది. 

లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  
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లూకా 2:31 => నీవు సకల పర్జలయెదుట సిదధ్పరచిన 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

లూకా 3:6 => సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణయ్ములో కేకలు వేయుచునన్ యొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా వాకయ్ముల గర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ ఇది జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:14 => అనయ్జనులలోనుండి దేవుడు తన నామముకొరకు ఒక 

జనమును ఏరప్రచుకొనుటకు వారిని ఏలాగు మొదట కటాకిష్ంచెనో సుమెయోను వివరించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:17 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును తిరిగి కటెట్దను దాని 

పాడైనవాటిని తిరిగికటిట్ దానిని నిలువబెటెట్దనని అనాదికాలమునుండి ఈ సంగతులను తెలియ  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 

రోమీయులకు 3:30 => దేవుడు ఒకడే గనుక, ఆయన సునన్తి గలవారిని విశావ్సమూలముగాను, 

సునన్తి లేనివారిని విశావ్సముదావ్రాను, నీతిమంతులనుగా తీరుచ్ను. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 
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రోమీయులకు 11:11 => కాబటిట్ నేనడుగునది ఏమనగా, వారు పడిపోవునటుల్గా తొటిర్లిల్రా? 

అటల్నరాదు. 

రోమీయులకు 15:8 => నేను చెపుప్నదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగాద్నముల విషయములో 

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 

రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

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 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 6:39 => అపుప్డు గిదోయ్ను నీ కోపము నా మీద మండనియయ్కుము; ఇంకొక మారే 

ఆ బొచుచ్చేత శోధింప సెలవిముమ్. నేల అంతటిమీద మంచు పడియుండగా ఆ బొచుచ్ మాతర్మే 

పొడిగా ఉండనిమమ్ని దేవునితో అనగా 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

జెకరాయ్ 2:11 => ఆ దినమున అనయ్జనులనేకులు యెహోవాను హతుత్కొని నాకు జనులగుదురు, నేను 

మీ మధయ్ నివాసముచేతును; అపుప్డు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని మీరు 

తెలిసికొందురు. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

లూకా 10:9 => అందులో నునన్ రోగులను సవ్సథ్పరచుడి దేవుని రాజయ్ము మీ దగగ్రకు 

వచిచ్యునన్దని వారితో చెపుప్డి. 

లూకా 13:29 => మరియు జనులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు ఉతత్రమునుండియు 

దకిష్ణమునుండియు వచిచ్, దేవుని రాజయ్మందు కూరుచ్ందురు. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 4:30 => వారు ఊరిలోనుండి బయలుదేరి ఆయనయొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 
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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 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:42 => వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళుల్చుండగా ఈ మాటలను 

మరుసటి విశార్ంతిదినమున తమతో చెపప్వలెనని జనులు వేడుకొనిరి. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:28 => అటుల్ మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును 

కలుగుననుటకు సూచనయైయునన్ది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే. 

హెబీర్యులకు 4:6 => కాగా ఎవరో కొందరు విశార్ంతిలో పర్వేశించుదురను మాట నిశచ్యము 

గనుకను, ముందు సువారత్ వినినవారు అవిధేయతచేత పర్వేశింపలేదు గనుకను,
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