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వచనము 1 

దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు ఎఫెసులోనునన్ పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు 

విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

గలతీయులకు 5:16 => నేను చెపుప్నదేమనగా ఆతామ్నుసారముగా నడుచుకొనుడి, అపుప్డు మీరు 

శరీరేచఛ్ను నెరవేరచ్రు. 

గలతీయులకు 5:25 => మనము ఆతమ్ననుసరించి జీవించువారమైతిమా ఆతమ్ను అనుసరించి 

కర్మముగా నడుచుకొందము. 

కీరత్నలు 125:4 => యెహోవా, మంచివారికి మేలు చేయుము యథారథ్హృదయులకు 

మేలుచేయుము. 

కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:16 => అయినను ఇపప్టివరకు మనకు లభించిన దానిని బటిట్యే కర్మముగా 

నడుచుకొందము. 

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

కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక. 

సంఖాయ్కాండము 6:23 => మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 

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

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

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

కలుగజేయును గాక. అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామమును ఉచచ్రించుటవలన నేను 

వారిని ఆశీరవ్దించెదను.  

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:18 => అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై 

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

కలుగునుగాక, సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ 

దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు 

అధిపతులుగా చేసెను. 

కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

యో హా ను 1 4 : 2 7 = > శాం తి మీ క ను గర్ హిం చి వె ళుల్ చు నాన్ ను ; నా శాం తి నే 

మీకనుగర్హించుచునాన్ను; లోకమిచుచ్నటుట్గా నేను మీకనుగర్హించుటలేదు; మీ హృదయమును 

కలవరపడనియయ్కుడి, వెరవనియయ్కుడి. 

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

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

జయించియునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:7 => అపుప్డు సమసత్ జాఞ్నమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుకీర్సుత్వలన 

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

గలతీయులకు 3:7 => కాబటిట్ విశావ్స సంబంధులే అబార్హాము కుమారులని మీరు తెలిసికొనుడి. 

గలతీయులకు 3:8 => దేవుడు విశావ్స మూలముగా అనయ్జనులను నీతిమంతులుగా తీరుచ్నని 

లేఖనము ముందుగా చూచి నీయందు అనయ్జనులందరును ఆశీరవ్దింపబడుదురు అని 

అబార్హామునకు సువారత్ను ముందుగా పర్కటించెను.  

గలతీయులకు 3:9 => కాబటిట్ విశావ్స సంబంధులే విశావ్సము గల అబార్హాముతో కూడ 

ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 
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గలతీయులకు 3:29 => మీరు కీర్సుత్ సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబార్హాముయొకక్ 

సంతానమైయుండి వాగాద్న పర్కారము వారసులైయునాన్రు. 

కీరత్నలు 73:1 => ఇశార్యేలుయెడల శుదధ్హృదయులయెడల నిశచ్యముగా దేవుడు 

దయాళుడైయునాన్డు. 

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

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

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

సథ్లముననే మీరు జీవముగల దేవుని కుమారులైయునాన్రని వారితో చెపుప్దురు. 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

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 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. 

రోమీయులకు 9:6 => అయితే దేవునిమాట తపిప్పోయినటుట్ కాదు; ఇశార్యేలు సంబంధులందరును 

ఇశార్యేలీయులు కారు. 

రోమీయులకు 9:7 => అబార్హాము సంతానమైనంత మాతర్ముచేత అందరును పిలల్లు కారు గాని 

ఇసాస్కువలల్నైనది నీ సంతానము అనబడును, 
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రోమీయులకు 9:8 => అనగా శరీరసంబంధులైన పిలల్లు దేవుని పిలల్లు కారు గాని వాగాద్న 

సంబంధులైన పిలల్లు సంతానమని యెంచబడుదురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

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. 

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 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

నిరగ్మకాండము 35:29 => మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు 

ఇశార్యేలీయులలో పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో 

వారందరు మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 
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కీరత్నలు 50:23 => సుత్తియాగము అరిప్ంచువాడు ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు నేను వానికి దేవుని 

రక్షణ కనుపరచునటుల్ వాడు మారగ్ము సిదధ్పరచుకొనెను.  

కీరత్నలు 118:2 => ఆయన కృప నిరంతరము నిలుచునని ఇశార్యేలీయులు అందురు గాక. 

కీరత్నలు 119:165 => నీ ధరమ్శాసత్రమును పేర్మించువారికి ఎంతో నెమమ్దికలదు వారు తూలి 

తొటిర్లుల్టకు కారణమేమియులేదు 

యెషయా 44:5 => ఒకడునేను యెహోవావాడననును, మరియొకడు యాకోబు పేరు చెపుప్కొనును, 

మరియొకడు యెహోవా వాడనని తనచేతితో వార్సి ఇశార్యేలను మారుపేరు పెటుట్కొనును. 

యిరిమ్యా 31:31 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను కొర్తత్ నిబంధన చేయు 

దినములు వచుచ్చునన్వి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

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

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  

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

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 10:18 => శరీరపర్కారమైన ఇశార్యేలును చూడుడి. బలి అరిప్ంచినవాటిని 

తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారుకారా? 
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2 కొరిందీయులకు 1:2 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 6:23 => తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు 

సమాధానమును విశావ్సముతో కూడిన పేర్మయును సహోదరులకు కలుగును గాక. 

వచనము 2 

మన తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు మీకు కృపయు సమాధానమును 

కలుగును గాక. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

గలతీయులకు 5:12 => మిముమ్ను కలవరపెటుట్వారు తముమ్ను తాము ఛేదించుకొనుట మేలు. 

యెహోషువ 7:25 => అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:24 => కొందరు మాయొదద్నుండి వెళి ల్, తమ బోధచేత మిముమ్ను 

కలవరపరచి, మీ మనసుస్లను చెరుపుచునాన్రని వింటిమి. వారికి మేమధికారమిచిచ్ యుండలేదు 

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

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

గలతీయులకు 5:11 => సహోదరులారా, సునన్తి పొందవలెనని నేనింకను పర్కటించుచునన్యెడల 

ఇపప్టికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువ విషయమైన అభయ్ంతరము తీసివేయబడునుగదా? 

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

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

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

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 
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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. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

మతత్యి 26:10 => యేసు ఆ సంగతి తెలిసికొని ఈ సతరీ నా విషయమై యొక మంచి కారయ్ము 

చేసెను; ఈమెను మీరేల తొందరపెటుట్చునాన్రు? 

లూకా 11:7 => అతడు లోపలనే యుండి ననున్ తొందరపెటట్వదుద్; తలుపు వేసియునన్ది, నా 

చినన్పిలల్లు నాతోకూడ పండుకొనియునాన్రు, నేను లేచి ఇయయ్లేనని చెపుప్నా? 

గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

వచనము 3 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. ఆయన కీర్సుత్నందు 

పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును మనకనుగర్హించెను. 

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

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

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. 

ఫిలేమోనుకు 1:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీ ఆతమ్కు తోడై యుండును గాక. అమేన . 

పర్కటన 22:21 => పర్భువైన యేసు కృప పరిశుదుధ్లకు తోడై యుండును గాక. ఆమేన . 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

వచనము 4 

ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన కృపామహిమకు కీరిత్ 

కలుగునటుల్, 

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

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

పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొసెత్నేసును 

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

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

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

సహోదరుడైన తిమోతియును, కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకును, అకయయందంతటనునన్ 

పరిశుదుధ్లకందరికిని శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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

సహోదరుడును పర్భువునందు నమమ్కమైన పరిచారకుడునైన తుకికు నా సంగతులనిన్యు మీకు 

తెలియజేయును. 

సంఖాయ్కాండము 12:7 => అతడు నా యిలల్ంతటిలో నమమ్కమైనవాడు. 

లూకా 16:10 => మికిక్లి కొంచెములో నమమ్కముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను నమమ్కముగా 

ఉండును; మికిక్లి కొంచెములో అనాయ్యముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను అనాయ్యముగా ఉండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

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

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

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. 

గలతీయులకు 3:9 => కాబటిట్ విశావ్స సంబంధులే విశావ్సము గల అబార్హాముతో కూడ 

ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

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

తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మన తండిర్యైన దేవుని నుండి కృపయు సమాధానమును 

మీకు కలుగును గాక. 
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పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

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 19:1 => అపొలోల్ కొరింథులో నునన్పుప్డు జరిగినదేమనగా, పౌలు 

పైపర్దేశములలో సంచరించి ఎఫెసునకు వచిచ్ కొందరు శిషుయ్లను చూచి మీరు విశవ్సించినపుప్డు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందితిరా? అని వారినడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:38 => పౌలు మెడమీద పడి అతనిని ముదుద్పెటుట్కొని, వారు ఓడవరకు 

అతనిని సాగనంపిరి. 

యోబు 5:1 => నీవు మొరలిడినయెడల నీకు ఉతత్రమీయగలవాడెవడైన నుండునా? 

పరిశుదద్దూతలలో ఎవనితటుట్ తిరుగుదువు? 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 

కీరత్నలు 85:8 => దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను నేను చెవినిబెటెట్దను ఆయన తన 

పర్జలతోను తన భకుత్లతోను శుభవచనము సెలవిచుచ్ను వారు మరల బుదిధ్హీనులు కాకుందురు 

గాక. 

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

లుదద్లో కాపురమునన్ పరిశుదుధ్ల యొదద్కు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:19 => వారు ఎఫెసునకు వచిచ్నపుప్డు అతడు వారినకక్డ విడిచిపెటిట్, 

తాను మాతర్ము సమాజమందిరములో పర్వేశించి, యూదులతో తరిక్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

రోమీయులకు 16:15 => పిలొలొగుకును, యూలియాకును, నేరియకును, అతని సహోదరికిని, 

ఒలుంపాకును వారితోకూడ ఉనన్ పరిశుదుద్లకందరికిని వందనములు. 

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

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

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

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:21 => పర్తి పరిశుదుధ్నికి కీర్సుత్యేసునందు వందనములు చెపుప్డి. 

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

సహోదరులకు. 

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. 

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

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

వచనము 5 
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తన చితత్పర్కారమైన దయాసంకలప్ము చొపుప్న, యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తనకు కుమారులనుగా 

సీవ్కరించుటకై, మనలను ముందుగా తనకోసము నిరణ్యించుకొని,  

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

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

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

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

కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక. 

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

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

కీరత్నలు 85:8 => దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను నేను చెవినిబెటెట్దను ఆయన తన 

పర్జలతోను తన భకుత్లతోను శుభవచనము సెలవిచుచ్ను వారు మరల బుదిధ్హీనులు కాకుందురు 

గాక. 

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

ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారికిని ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునుగాక. 

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

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

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

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

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

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగును గాక. 
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గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

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

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

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

సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

వచనము 6 

మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని జగతుత్ పునాది వేయబడక 

మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఆదికాండము 14:20 => నీ శతుర్వులను నీచేతికపప్గించిన సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు సుత్తింపబడును 

గాక అనియు చెపెప్ను. అపుప్డతడు అనిన్టిలో ఇతనికి పదియవ వంతు ఇచెచ్ను. 

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

యెహోవాను సుత్తించుడని సమాజకులందరితో చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా సనిన్ధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

నెహెమాయ్ 9:5 => అపుప్డు లేవీయులైన యేషూవ కదీమ్యేలు బానీ హషబెన్యా షేరేబాయ్ హోదీయా 

షెబనాయ్ పెతహయా అనువారు నిలువబడి, నిరంతరము మీకు దేవుడైయునన్ యెహోవాను 

సుత్తించుడని చెపిప్ ఈలాగు సోత్తర్ము చేసిరి సకలాశీరవ్చన సోత్తర్ములకు మించిన నీ ఘనమైన 

నామము సుత్తింపబడునుగాక. 
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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. 

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. 

లూకా 2:28 => అతడు తన చేతులలో ఆయనను ఎతిత్కొని దేవుని సుత్తించుచు ఇటల్నెను  

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

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 

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

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరు హ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

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

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 
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పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

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

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

యోహాను 10:29 => వాటిని నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికంటె గొపప్వాడు గనుక నా 

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

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

యోహాను 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళి ల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

రోమీయులకు 15:6 => కీర్సుత్యేసు చితత్పర్కారము ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసినవారై 

యుండునటుల్ ఓరుప్నకును ఆదరణకును కరత్యగు దేవుడు మీకు అనుగర్హించును గాక. 

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

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

పర్భువగు యేసుయొకక్ తండిర్యైన దేవుడు ఎరుగును. 

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

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

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

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

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 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 134:3 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవా సీయోనులోనుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించును గాక. 

యెషయా 61:9 => జనములలో వారి సంతతి తెలియబడును జనముల మధయ్ను వారి సంతానము 

పర్సిదిధ్నొందును వారు యెహోవా ఆశీరవ్దించిన జనమని వారిని చూచినవారందరు ఒపుప్కొందురు  
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గలతీయులకు 3:9 => కాబటిట్ విశావ్స సంబంధులే విశావ్సము గల అబార్హాముతో కూడ 

ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

ఎఫెసీయులకు 2:6 => కీర్సుత్యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము దావ్రా అతయ్ధికమైన 

తన కృపామహదైశవ్రయ్మును రాబోవు యుగములలో కనుపరచు నిమితత్ము, 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

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. 

హెబీర్యులకు 9:23 => పరలోకమందునన్ వాటిని పోలిన వసుత్వులు ఇటిట్ బలులవలన 

శుదిధ్చేయబడవలసి యుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శేర్షఠ్మైన బలులవలన 

శుదిధ్చేయబడవలసి యుండెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

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

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 
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యోహాను 14:20 => నేను నా తండిర్యందును, మీరు నాయందును, నేను మీయందును ఉనాన్మని 

ఆ దినమున మీరెరుగుదురు. 

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

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

యోహాను 15:3 => నేను మీతో చెపిప్న మాటనుబటిట్ మీరిపుప్డు పవితుర్లై యునాన్రు. 

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 17:21 => వారును మనయందు ఏకమైయుండవలెనని వారికొరకు మాతర్ము నేను 

పార్రిథ్ంచుటలేదు; వారి వాకయ్మువలన నాయందు విశావ్సముంచువారందరును ఏకమై యుండవలెనని 

వారికొరకును పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 12:5 => ఆలాగే అనేకులమైన మనము కీర్సుత్లో ఒకక్ శరీరముగా ఉండి, 

ఒకనికొకరము పర్తేయ్కముగా అవయవములమై యునాన్ము. 

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

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

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

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

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

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 
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ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

ఆదికాండము 18:18 => అబార్హాము నిశచ్యముగా బలముగల గొపప్ జనమగును. అతని 

మూలముగా భూమిలోని సమసత్ జనములును ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

ఆదికాండము 24:1 => అబార్హాము బహు కాలము గడిచిన వృదుధ్డై యుండెను. అనిన్ 

విషయములలోను యెహోవా అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 24:27 => అబార్హామను నా యాజమానుని దేవుడైన యెహోవా సుత్తింపబడును గాక; 

ఆయన నా యజమానునికి తన కృపను తన సతయ్మును చూపుట మానలేదు; నేను తోర్వలో నుండగానే 

యెహోవా నా యజమానుని బంధువుల యింటికి ననున్ నడిపించెననెను 

ఆదికాండము 27:33 => ఇసాస్కు మికుక్టముగా గడగడ వణకుచు అటల్యితే వేటాడిన భోజయ్మును 

నాయొదద్కు తెచిచ్నవారెవరు? నీవు రాక మునుపు నేను వాటనిన్టిలో తిని అతనిని నిజముగా 

దీవించితిని, అతడు దీవింపబడినవాడే యనెను. 

ఆదికాండము 28:4 => ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును 

అబార్హామునకు అనుగర్హించిన ఆశీరావ్దమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

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 
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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.  

నిరగ్మకాండము 18:10 => మరియు యితోర్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండియు ఫరో చేతిలోనుండియు 

మిముమ్ను విడిపించి, ఐగుపీత్యుల చేతికిర్ందనుండి ఈ పర్జలను విడిపించిన యెహోవా 

సుత్తింపబడునుగాక. 

సంఖాయ్కాండము 6:27 => అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన 

నేను వారిని ఆశీరవ్దించెదను.   

సంఖాయ్కాండము 22:12 => అందుకు దేవుడు నీవు వారితో వెళల్కూడదు, ఆ పర్జలను 

శపింపకూడదు, వారు ఆశీరవ్దింపబడినవారు అని బిలాముతో చెపెప్ను. 

యెహోషువ 22:33 => ఇశార్యేలీయులు విని సంతోషించిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు దేవుని 

సుత్తించి, రూబేనీయులును గాదీయులును నివసించు దేశమును పాడుచేయుటకు వారిమీద యుదధ్ము 

చేయుట మానిరి. 

1 రాజులు 1:48 => నేను సజీవినై యుండగా ఈ దినమున జరిగినటుల్ నా సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడగుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు 

సోత్తర్ము కలుగునుగాక అనెను. 

1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:36 => మేము నీ పరిశుదధ్నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ 

నినున్ సుత్తించుచు అతిశయించునటుల్ అనయ్జనుల వశములోనుండి మముమ్ను విడిపింపుము. అని 
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ఆయనను బతిమాలుకొనుడి. ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సోత్తర్ము 

నొందునుగాక. ఈలాగున వారు పాడగా జనులందరు ఆమేన  అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి.  

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, 

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

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రు హ్డవు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:4 => మరియు రాజు ఇటుల్ పర్కటన చేసెను నా తండిర్యైన దావీదునకు 

మాట యిచిచ్, తానే సవ్యముగా నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 

కీరత్నలు 3:8 => రక్షణ యెహోవాది నీ పర్జలమీదికి నీ ఆశీరావ్దము వచుచ్నుగాక. (సెలా.) 

కీరత్నలు 21:3 => శేర్యసక్రమైన ఆశీరావ్దములతో నీవు అతనిని ఎదురొక్నుచునాన్వు అతని 

తలమీద అపరంజి కిరీటము నీవు ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 21:6 => నితయ్ము ఆశీరావ్ద కారకుడుగా నుండునటుల్ నీవతని నియమించియునాన్వు నీ 

సనిన్ధిని సంతోషముతో అతని నులల్సింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 24:5 => వాడు యెహోవావలన ఆశీరావ్దము నొందును తన రక్షకుడైన దేవునివలన 

నీతిమతవ్ము నొందును. 

కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  
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కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 67:1 => భూమిమీద నీ మారగ్ము తెలియబడునటుల్ను అనయ్జనులందరిలో నీ రక్షణ 

తెలియబడునటుల్ను 

కీరత్నలు 68:19 => పర్భువు సుత్తినొందును గాక అనుదినము ఆయన మా భారము 

భరించుచునాన్డు దేవుడే మాకు రక్షణకరత్యైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 85:12 => యెహోవా ఉతత్మమైనదాని ననుగర్హించును మన భూమి దాని ఫలమునిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 96:2 => యెహోవామీద పాడుడి, ఆయన నామమును సుత్తించుడి అనుదినము ఆయన 

రక్షణ సువారత్ను పర్కటించుడి. 

కీరత్నలు 115:12 => యెహోవా మముమ్ను మరచిపోలేదు ఆయన మముమ్ నాశీరవ్దించును ఆయన 

ఇశార్యేలీయుల నాశీరవ్దించును అహరోను వంశసుథ్లనాశీరవ్దించును 

కీరత్నలు 115:15 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవాచేత మీరు ఆశీరవ్దింపబడినవారు. 

కీరత్నలు 128:5 => సీయోనులోనుండి యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును నీ జీవితకాలమంతయు 

యెరూషలేమునకు కేష్మము కలుగుట చూచెదవు  

కీరత్నలు 144:15 => ఇటిట్ సిథ్తిగలవారు ధనుయ్లు. యెహోవా తమకు దేవుడుగా గల జనులు 

ధనుయ్లు. 

యెషయా 19:25 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నా జనమైన ఐగుపీత్యులారా, నాచేతుల 

పనియైన అషూష్రీయులారా, నా సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఆశీరవ్దింపబడుదురని చెపిప్ 

వారిని ఆశీరవ్దించును. 

యిరిమ్యా 31:3 => చాలకాలము కిర్ందట యెహోవా నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను శాశవ్తమైన 

పేర్మతో నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను గనుక విడువక నీయెడల కృప చూపుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 31:14 => కొర్వువ్తో యాజకులను సంతోషపరచెదను, నా జనులు నా ఉపకారములను 

తెలిసికొని తృపిత్నొందుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

హోషేయ 13:9 => ఇశార్యేలూ, నీ సహాయకరత్నగు నాకు నీవు విరోధివై నినున్ నీవే నిరూమ్లము 

చేసికొనుచునాన్వు. 

మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 

జెకరాయ్ 11:4 => నా దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వధకేరప్డిన గొఱఱ్లమందను 

మేపుము. 

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

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  

లూకా 2:38 => ఆమె కూడ ఆ గడియలోనే లోపలికి వచిచ్ దేవుని కొనియాడి, యెరూషలేములొ 

విమోచనకొరకు కనిపెటుట్చునన్ వారందరితో ఆయననుగూరిచ్ మాటలాడుచుండెను. 

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

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

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

మనుషుయ్డు ధనుయ్డని దావీదుకూడ చెపుప్చునాన్డు. 

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

వతుత్నని యెరుగుదును. 

1 కొరిందీయులకు 8:6 => ఆకాశమందైనను భూమిమీదనైనను దేవతలనబడినవి యునన్ను, మనకు 

ఒకక్డే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్; ఆయననుండి సమసత్మును కలిగెను; ఆయన నిమితత్ము 
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మనమునాన్ము. మరియు మనకు పర్భువు ఒకక్డే; ఆయన యేసుకీర్సుత్; ఆయనదావ్రా సమసత్మును 

కలిగెను; మనము ఆయనదావ్రా కలిగినవారము. 

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

వరములను ఆసకిత్తో అపేకిష్ంచుడి; విశేషముగా మీరు పర్వచనవరము అపేకిష్ంచుడి. 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:14 => ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి 

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

కొలొసస్యులకు 1:19 => ఆయన యందు సరవ్సంపూరణ్త నివసింపవలెననియు, 

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

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

హెబీర్యులకు 1:9 => నీవు నీతిని పేర్మించితివి దురీన్తిని దేవ్షించితివి అందుచేత దేవుడు 

నీతోడివారికంటె నినున్ హెచిచ్ంచునటుల్గా ఆనందతైలముతో అభిషేకించెను. 

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

అందులోనికి మనకంటె ముందుగా మన పక్షమున పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 7:14 => మన పర్భువు యూదా సంతానమందు జనిమ్ంచెననుట సప్షట్మే; ఆ 

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 

యాకోబు 3:9 => దీనితో తండిర్యైన పర్భువును సుత్తింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుటిట్న 

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

వచనము 7 

దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన మనకు విమోచనము, 

అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 
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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. 

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

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 65:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు దార్క్షగెలలో కొర్తత్రసము కనబడునపుప్డు 

జనులు ఇది దీవెనకరమైనది దాని కొటిట్వేయకుము అని చెపుప్దురు గదా? నా సేవకులనందరిని నేను 

నశింపజేయకుండునటుల్ వారినిబటిట్ నేనాలాగే చేసెదను.  

యెషయా 65:9 => యాకోబునుండి సంతానమును యూదానుండి నా పరవ్తములను 

సావ్ధీనపరచుకొనువారిని పుటిట్ంచెదను నేను ఏరప్రచుకొనినవారు దాని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు నా 

సేవకులు అకక్డ నివసించెదరు. 

యెషయా 65:10 => ననున్గూరిచ్ విచారణచేసిన నా పర్జలనిమితత్ము షారోను గొఱఱ్ల 

మేతభూమియగును ఆకోరు లోయ పశువులు పరుండు సథ్లముగా ఉండును.  

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

మతత్యి 24:22 => ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడక పోయినయెడల ఏ శరీరియు తపిప్ంచుకొనడు. 

ఏరప్రచబడినవారి నిమితత్ము ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడును. 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

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 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

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

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

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

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

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

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

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

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

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

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 
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రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 

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

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

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

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

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

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

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

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

తీతుకు 1:1 => దేవుడు ఏరప్రచుకొనినవారి విశావ్సము నిమితత్మును, 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

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

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

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. 
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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 

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

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:18 => పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

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

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

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

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

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

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 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

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

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

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

ఉండుటకు పిలువలేదు. 

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

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

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

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 
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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, 

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

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

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

సహనమునందు భకిత్ని, 

2 పేతురు 1:7 => భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

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

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

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

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

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

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

Page  of 33 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

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

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

ఎఫెసీయులకు 4:2 => మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినటుల్గా దీరఘ్శాంతముతో కూడిన సంపూరణ్ 

వినయముతోను సాతివ్కముతోను నడుచుకొనవలెనని, 

ఎఫెసీయులకు 4:15 => పేర్మగలిగి సతయ్ము చెపుప్చు కీర్సుత్వలె ఉండుటకు, మనమనిన్ 

విషయములలో ఎదుగుదము. 

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

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

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

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

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

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

దాసులైయుండుడి. 

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

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

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

పేర్మయందు అతుకబడి, సంపూరణ్ గర్హింపుయొకక్ సకలైశవ్రయ్ము కలిగినవారై, దేవుని మరమ్మైయునన్ 
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కీర్సుత్ను, సప్షట్ముగా తెలిసికొనన్వారై, తమ హృదయములలో ఆదరణ పొందవలెనని వారందరికొరకు 

పోరాడుచునాన్ను. 

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

వచిచ్నపుప్డు, మన తండిర్యైన దేవుని యెదుట మీహృదయములను పరిశుదధ్త విషయమై 

అనిందయ్మైనవిగా ఆయన సిథ్రపరచుటకై, 

1 యోహాను 4:16 => మనయెడల దేవునికి ఉనన్ పేర్మను మనమెరిగినవారమై దాని 

నముమ్కొనియునాన్ము; దేవుడు పేర్మాసవ్రూపియైయునాన్డు, పేర్మయందు నిలిచియుండువాడు 

దేవునియందు నిలిచియునాన్డు, దేవుడు వానియందు నిలిచియునాన్డు. 

లేవీయకాండము 20:7 => కావున మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొని పరిశుదుధ్లై యుండుడి; నేను 

మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 15:40 => దాని చూచి యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని 

వాటిననుసరించుటకే అది మీకు కుచుచ్గానుండును. 

సంఖాయ్కాండము 16:7 => అపుప్డు యెహోవా యే మనుషుయ్ని యేరప్రచుకొనునో వాడే పరిశుదుధ్డు. 

లేవి కుమారులారా, మీతో నాకిక పనిలేదు. 

కీరత్నలు 33:12 => యెహోవా తమకు దేవుడుగాగల జనులు ధనుయ్లు. ఆయన తనకు సావ్సథ్య్ముగా 

ఏరప్రచుకొను జనులు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 65:4 => నీ ఆవరణములలో నివసించునటుల్ నీవు ఏరప్రచుకొని చేరుచ్కొనువాడు ధనుయ్డు నీ 

పరిశుదాధ్లయముచేత నీ మందిరములోని మేలుచేత మేము తృపిత్పొందెదము.  

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

వారిమీద యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారిమీద  

కీరత్నలు 106:5 => నీ సావ్సథ్య్మైనవారితో కూడికొని యాడునటుల్ నీ పర్జలయందు నీకునన్ 

దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము నాకు దరశ్నమిచిచ్ ననున్ రకిష్ంపుము.  
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కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

కీరత్నలు 115:15 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవాచేత మీరు ఆశీరవ్దింపబడినవారు. 

యెషయా 4:3 => సీయోనులో శేషించినవారికి యెరూషలేములో నిలువబడినవానికి అనగా జీవము 

పొందుటకై యెరూషలేములో దాఖలైన పర్తివానికి పరిశుదుధ్డని పేరు పెటుట్దురు. 

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

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా సేవకుడవగు యాకోబూ, నేను ఏరప్రచుకొనిన 

యెషూరూనూ, భయపడకుము. 

యిరిమ్యా 2:3 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనమును, ఆయన రాబడికి పర్థమ 

ఫలమును ఆయెను, అతని లయపరచువారందరు శిక్షకు పాతుర్లైరి, వారికి కీడు సంభవించును; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 1:17 => నీవు ఇంకను పర్కటన చేయవలసినదేమనగా ఇక నా పటట్ణములు భాగయ్ముతో 

మరి ఎకుక్వగా నింపబడును, ఇంకను యెహోవా సీయోనును ఓదారుచ్ను, యెరూషలేమును ఆయన 

ఇకను కోరుకొనును. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 17:6 => లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగర్హించిన మనుషుయ్లకు నీ నామమును 

పర్తయ్క్షపరచితిని. వారు నీవారై యుండిరి, నీవు వారిని నాకనుగర్హించితివి; వారు నీ వాకయ్ము 

గైకొనియునాన్రు. 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 
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రోమీయులకు 9:11 => ఏరాప్టును అనుసరించిన దేవుని సంకలప్ము, కిర్యల మూలముగా కాక 

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

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

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

రోమీయులకు 16:13 => పర్భువునందు ఏరప్రచబడిన రూఫునకు వందనములు; అతని తలిల్కి 

వందనములు; ఆమె నాకును తలిల్. 

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

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

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 

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

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

ఎఫెసీయులకు 3:11 => సమసత్మును సృషిట్ంచిన దేవునియందు పూరవ్కాలమునుండి మరుగైయునన్ 

ఆ మరమ్మునుగూరిచ్న యేరాప్టు ఎటిట్దో అందరికిని తేటపరచుటకును, పరిశుదుధ్లందరిలో 

అతయ్లుప్డనైన నాకు ఈ కృప అనుగర్హించెను. 

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

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

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

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

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

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

సంపూరణ్ నిశచ్యతతోను మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ సంగతి మాకు తెలియును.  
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హెబీర్యులకు 4:3 => కాగా జగతుప్నాది వేయబడినపుప్డే ఆయన కారయ్ములనిన్యు సంపూరిత్యై 

యునన్ను ఈ విశార్ంతినిగూరిచ్ నేను కోపముతో పర్మాణము చేసినటుట్ వారు నా విశార్ంతిలో 

పర్వేశింపరు అని ఆయన చెపిప్న మాట అనుసరించి, విశావ్సులమైన మనము ఆ విశార్ంతిలో 

పర్వేశించుచునాన్ము.  

1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 

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

చెపిప్ వార్యునది. 

వచనము 8 

కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన దయాసంకలప్ము చొపుప్న 

తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

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

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

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

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

యిరిమ్యా 3:4 => అయినను ఇపుప్డు నీవు నా తండీర్, చినన్పప్టినుండి నాకు చెలికాడవు నీవేయని 

నాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండవా? 
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యిరిమ్యా 3:19 => నేను బిడడ్లలో నినెన్టుల్ ఉంచుకొని, రమయ్ దేశమును జనముల సావ్సథ్య్ములలో 

రాజకీయ సావ్సథ్య్మును నేనెటుల్ నీకిచెచ్దననుకొని యుంటిని. నీవు నా తండీర్ అని నాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

ననున్ మానవనుకొంటిని గదా? 

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

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

సథ్లముననే మీరు జీవముగల దేవుని కుమారులైయునాన్రని వారితో చెపుప్దురు. 

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

విశావ్సముంచినవారికి, దేవుని పిలల్లగుటకు ఆయన అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

రోమీయులకు 8:14 => దేవుని ఆతమ్చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరు దేవుని 

కుమారులైయుందురు. 

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

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

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

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

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

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

దతత్పుతర్తవ్ముకొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము కొరకు కనిపెటుట్చు మనలో మనము 

మూలుగుచునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 
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గలతీయులకు 4:5 => మనము దతత్పుతుర్లము కావలెనని ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియునన్వారిని 

విమోచించుటకై ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడాయెను. 

గలతీయులకు 4:6 => మరియు మీరు కుమారులై యునన్ందున నాయనా తండీర్, అని మొఱఱ్పెటుట్ 

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

హెబీర్యులకు 12:6 => పర్భువు తాను పేర్మించువానిని శికిష్ంచి తాను సీవ్కరించు పర్తి కుమారుని 

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

హెబీర్యులకు 12:8 => కుమాళల్యిన వారందరు శిక్షలో పాలుపొందుచునాన్రు, మీరు 

పొందనియెడల దురీబ్జులేగాని కుమారులు కారు. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

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. 
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గలతీయులకు 3:26 => యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరు విశావ్సమువలన దేవుని కుమారులై 

యునాన్రు. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

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 1:25 => ఆమె కుమారుని కను వరకు ఆమెను ఎరుగకుండెను; అతడు ఆ కుమారునికి 

యేసు అను పేరు పెటెట్ను. 
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మతత్యి 11:26 => అవును తండీర్, ఈలాగు చేయుట నీ దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

లూకా 10:21 => ఆ గడియలోనే యేసు పరిశుదాధ్తమ్యందు బహుగా ఆనందించి-తండీర్, 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి 

పసిబాలురకు బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను; అవును తండీర్, ఆలాగు నీ దృషిట్కి 

అనుకూలమాయెను. 

లూకా 11:32 => నీనెవె మనుషుయ్లు విమరశ్కాలమున ఈ తరమువారితో కూడ నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయుదురు. వారు యోనా పర్కటన విని మారుమనసుస్ పొందిరి; ఇదిగో యోనా 

కంటె గొపప్వాడికక్డ ఉనాన్డు.  

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. 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

రోమీయులకు 9:15 => అందుకు మోషేతో ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు ఎవనిని కరుణింతునో వానిని 

కరుణింతును; ఎవనియెడల జాలి చూపుదునో వానియెడల జాలి చూపుదును. 

రోమీయులకు 9:16 => కాగా పొందగోరువానివలననైనను, పర్యాసపడువానివలననైనను కాదు 

గాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును. 

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

పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొసెత్నేసును 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱిఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

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

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

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

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

ఆదికాండము 48:5 => ఇదిగో నేను ఐగుపుత్నకు నీయొదద్కు రాకమునుపు ఐగుపుత్ దేశములో నీకు 

పుటిట్న నీ యిదద్రు కుమారులు నా బిడడ్లే; రూబేను షిమోయ్నులవలె ఎఫార్యిము మనషేష్ నా బిడడ్లై 

యుందురు. 

కీరత్నలు 51:18 => నీ కటాక్షముచొపుప్న సీయోనుకు మేలుచేయుము యెరూషలేముయొకక్ 

గోడలను కటిట్ంచుము. 

యెషయా 43:21 => నా నిమితత్ము నేను నిరిమ్ంచిన జనులు నా సోత్ర్తర్మును పర్చురము చేయుదురు. 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

మతత్యి 18:14 => ఆలాగుననే ఈ చినన్వారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ 

చితత్ముకాదు. 

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

ఇషట్మైయునన్ది 

యోహాను 13:31 => వాడు వెళి ల్న తరువాత యేసు ఇటల్నెను ఇపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు 

మహిమపరచబడియునాన్డు; దేవుడును ఆయనయందు మహిమపరచబడియునాన్డు. 

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 
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1 కొరిందీయులకు 12:18 => అయితే దేవుడు అవయవములలో పర్తిదానిని తన చితత్పర్కారము 

శరీరములో నుంచెను. 

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

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. 

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

ములచేతను, నానావిధములైన అదుభ్తములచేతను, వివిధములైన పరిశుదాధ్తమ్ వరములను 

అనుగర్హించుటచేతను, వారితో కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగా వినినవారిచేత మనకు దృఢ పరచబడెను. 

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

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

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

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

చెపిప్ వార్యునది. 

వచనము 9 

మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల విసత్రింపజేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 
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ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:14 => దేవుని మహిమకు కీరిత్ కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన పర్జలకు 

విమోచనము కలుగు నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

ఎఫెసీయులకు 3:11 => సమసత్మును సృషిట్ంచిన దేవునియందు పూరవ్కాలమునుండి మరుగైయునన్ 

ఆ మరమ్మునుగూరిచ్న యేరాప్టు ఎటిట్దో అందరికిని తేటపరచుటకును, పరిశుదుధ్లందరిలో 

అతయ్లుప్డనైన నాకు ఈ కృప అనుగర్హించెను. 

సామెతలు 16:4 => యెహోవా పర్తి వసుత్వును దాని దాని పని నిమితత్ము కలుగజేసెను నాశన 

దినమునకు ఆయన భకిత్హీనులను కలుగజేసెను. 

యెషయా 43:21 => నా నిమితత్ము నేను నిరిమ్ంచిన జనులు నా సోత్ర్తర్మును పర్చురము చేయుదురు. 

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.  
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యెషయా 61:11 => భూమి మొలకను మొలిపించునటుల్గాను తోటలో వితత్బడినవాటిని అది 

మొలిపించునటుల్గాను నిశచ్యముగా సమసత్ జనముల యెదుట పర్భువగు యెహోవా నీతిని 

సోత్తర్మును ఉజీజ్వింపజేయును.  

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. 

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

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

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

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

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

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

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. 

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.  

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

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

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

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 
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రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

రోమీయులకు 3:23 => ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అనుగర్హించు 

మహిమను పొందలేకపోవుచునాన్రు.  

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 

రోమీయులకు 5:16 => మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శికాష్విధి కలిగినటుట్ ఆ దానము 

కలుగలేదు. ఏలయనగా తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలముగా వచిచ్నదై శికాష్విధికి కారణమాయెను; 

కృపావరమైతే అనేకమైన అపరాధముల మూలముగా వచిచ్నదై మనుషుయ్లు నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 
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రోమీయులకు 5:18 => కాబటిట్ తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలమున వచిచ్నదై, మనుషుయ్లకందరికిని 

శికాష్విధి కలుగుటకు ఏలాగు కారణమాయెనో, ఆలాగే ఒకక్ పుణయ్కారయ్మువలన కృపాదానము 

మనుషుయ్లకందరికిని జీవపర్దమైన నీతి విధింపబడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుయ్ని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా ఏలాగు 

చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. 

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

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

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:20 => ఖడగ్మునుండి నా పార్ణమును కుకక్ల బలమునుండి నా పార్ణమును 

తపిప్ంపుము. 

కీరత్నలు 60:5 => నీ పిర్యులు విమోచింపబడునటుల్ నీ కుడిచేత ననున్ రకిష్ంచి నాకుతత్రమిముమ్ 

సామెతలు 8:30 => నేను ఆయనయొదద్ పర్ధానశిలిప్నై అనుదినము సంతోషించుచు నితయ్ము ఆయన 

సనిన్ధిని ఆనందించుచునుంటిని. 

సామెతలు 8:31 => ఆయన కలుగజేసిన పరలోకమునుబటిట్ సంతోషించుచు నరులను చూచి 

ఆనందించుచునుంటిని. 

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 49:1 => దీవ్పములారా, నా మాట వినుడి, దూరముననునన్ జనములారా, ఆలకించుడి, 

నేను గరభ్మున పుటట్గానే యెహోవా ననున్ పిలిచెను తలిల్ ననున్ ఒడిలో పెటుట్కొనినది మొదలుకొని 

ఆయన నా నామము జాఞ్పకము చేసికొనెను.  

యెషయా 49:2 => నా నోరు వాడిగల ఖడగ్ముగా ఆయన చేసియునాన్డు తనచేతి నీడలో ననున్ 

దాచియునాన్డు ననున్ మెరుగుపెటిట్న అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసిపెటిట్యునాన్డు.  

యెషయా 49:3 => ఇశార్యేలూ, నీవు నా సేవకుడవు నీలో ననున్ మహిమపరచుకొనెదను అని 

ఆయన నాతో చెపెప్ను. 

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

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

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

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

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

అపప్గించియునాన్డు. 

యోహాను 10:17 => నేను దాని మరల తీసికొనునటుల్ నా పార్ణము పెటుట్చునాన్ను; ఇందువలననే 

నా తండిర్ ననున్ పేర్మించుచునాన్డు.  

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

ఆదికాండము 4:7 => నీవు సతిర్క్య చేసినయెడల తలనెతుత్కొనవా? సతిర్క్య చేయనియెడల వాకిట 

పాపము పొంచియుండును; నీయెడల దానికి వాంఛ కలుగును నీవు దానిని ఏలుదువనెను. 
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ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

నిరగ్మకాండము 28:38 => తమ పరిశుదధ్మైన అరప్ణలనిన్టిలో ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్ంచు 

పరిశుదధ్మైనవాటికి తగులు దోషములను అహరోను భరించునటుల్ అది అహరోను నొసట ఉండవలెను; 

వారు యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ అది నితయ్మును అతని నొసట ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 33:19 => ఆయన నా మంచితనమంతయు నీ యెదుట కనుపరచెదను; యెహోవా 

అను నామమును నీ యెదుట పర్కటించెదను. నేను కరుణించువాని కరుణించెదను, ఎవనియందు 

కనికరపడెదనో వానియందు కనికరపడెదననెను. 

నిరగ్మకాండము 40:6 => పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిర దావ్రము నెదుట దహన బలిపీఠమును 

ఉంచవలెను; 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 15:28 => ఆమె ఆ సార్వము కుదిరి పవితుర్రాలైనయెడల ఆమె యేడుదినములు 

లెకిక్ంచుకొని అవి తీరిన తరువాత పవితుర్రాలగును. 

లేవీయకాండము 24:7 => ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా 

యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 

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. 
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1 సమూయేలు 12:22 => యెహోవా మిముమ్ను తనకు జనముగా చేసికొనుటకు ఇషట్ము 

గలిగియునాన్డు; తన ఘనమైన నామము నిమితత్ము తన జనులను ఆయన విడనాడడు. 

2 సమూయేలు 7:23 => నీకు జనులగుటకై వారిని నీవు విమోచించునటుల్ను, నీకు ఖాయ్తి 

కలుగునటుల్ను, నీ జనులనుబటిట్ నీ దేశమునకు భీకరమైన మహాకారయ్ములను చేయునటుల్ను దేవుడవైన 

నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు, ఆ జనుల వశములోనుండియు, వారి దేవతల వశములోనుండియు 

నీవు విమోచించిన ఇశార్యేలీయులనునటిట్ నీ జనులవంటి జనము లోకమునందు మరి ఎకక్డనునన్ది. 

2 రాజులు 19:34 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:28 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. మహిమా 

బలమును యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

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. 

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. 

కీరత్నలు 6:4 => యెహోవా, తిరిగి రముమ్, ననున్ విడిపింపుము నీ కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 23:3 => నా పార్ణమునకు ఆయన సేదదీరుచ్చునాన్డు తన నామమునుబటిట్ 

నీతిమారగ్ములలో ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 
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కీరత్నలు 25:7 => నా బాలయ్ పాపములను నా అతికర్మములను జాఞ్పకము చేసికొనకుము. యెహోవా 

నీ కృపనుబటిట్ నీ దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకములో ఉంచుకొనుము. 

కీరత్నలు 31:16 => నీ సేవకుని మీద నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము నీ కృపచేత ననున్ 

రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  

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

ఉనాన్వు. నీ బలమునుగూరిచ్ నేను కీరిత్ంచెదను ఉదయమున నీకృపనుగూరిచ్ ఉతాస్హగానము 

చేసెదను 

కీరత్నలు 79:9 => మా రక్షణకరత్వగు దేవా, నీ నామ పర్భావమునుబటిట్ మాకు సహాయము చేయుము 

నీ నామమునుబటిట్ మా పాపములను పరిహరించి మముమ్ను రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 85:11 => భూమిలోనుండి సతయ్ము మొలుచును ఆకాశములోనుండి నీతి పారజూచును. 

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

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

కీరత్నలు 89:2 => కృప నితయ్ము సాథ్పింపబడుననియు ఆకాశమందే నీ విశావ్సయ్తను 

సిథ్రపరచుకొందువనియు నేననుకొనుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 108:6 => నీ పర్భావము సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్ నీ పిర్యులు విమోచింపబడునటుల్ 

నీ కుడిచేతితో ననున్ రకిష్ంచి నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 111:3 => ఆయన కారయ్ము మహిమా పర్భావములు గలది ఆయన నీతి నితయ్ము 

నిలుకడగా నుండును. 

కీరత్నలు 111:4 => ఆయన తన ఆశచ్రయ్కారయ్ములకు జాఞ్పకారథ్ సూచనను నియమించియునాన్డు. 

యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరు ణ్డు  

కీరత్నలు 115:1 => మాకు కాదు, యెహోవా మాకు కాదు నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ నామమునకే 

మహిమ కలగునుగాక 
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కీరత్నలు 116:5 => యెహోవా దయాళుడు నీతిమంతుడు మన దేవుడు వాతస్లయ్త గలవాడు. 

కీరత్నలు 138:5 => యెహోవా మహా పర్భావముగలవాడని వారు యెహోవా మారగ్ములనుగూరిచ్ 

గానము చేసెదరు. 

కీరత్నలు 145:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్ములు గలవాడు ఆయన దీరఘ్శాంతుడు 

కృపాతిశయముగలవాడు. 

సామెతలు 8:35 => ననున్ కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యెహోవా కటాక్షము వానికి 

కలుగును. 

సామెతలు 20:3 => కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరులకు ఘనత మూరు ఖ్డైన పర్తివాడును 

పోరునే కోరును. 

పరమగీతము 8:10 => నేను పార్కారమువంటి దాననైతిని నా కుచములు దురగ్ములాయెను 

అందువలన అతని దృషిట్కి నేను కేష్మము నొందదగిన దాననైతిని. 

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

యెషయా 30:18 => కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డు 

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 37:35 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

యెషయా 43:7 => నా మహిమ నిమితత్ము నేను సృజించినవారిని నా నామము పెటట్బడిన 

వారినందరిని తెపిప్ంచుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుటిట్ంచినవాడను నేనే. 

యెషయా 43:25 => నేను నేనే నా చితాత్నుసారముగా నీ యతికర్మములను తుడిచివేయుచునాన్ను 

నేను నీ పాపములను జాఞ్పకము చేసికొనను. 
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యెషయా 44:23 => యెహోవా ఆ కారయ్మును సమాపిత్ చేసియునాన్డు ఆకాశములారా, 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి భూమి అగాధసథ్లములారా, ఆరాభ్టము చేయుడి పరవ్తములారా, అరణయ్మా, 

అందులోని పర్తి వృక్షమా, సంగీతనాదము చేయుడి.యెహోవా యాకోబును విమోచించును ఆయన 

ఇశార్యేలులో తనున్తాను మహిమోనన్తునిగా కనుపరచుకొనును 

యెషయా 46:13 => నా నీతిని దగగ్రకు రపిప్ంచియునాన్ను అది దూరమున లేదు నా రక్షణ 

ఆలసయ్ము చేయలేదు సీయోనులో రక్షణనుండ నియమించుచునాన్ను ఇశార్యేలునకు నా మహిమను 

అనుగర్హించుచునాన్ను.  

యెషయా 49:3 => ఇశార్యేలూ, నీవు నా సేవకుడవు నీలో ననున్ మహిమపరచుకొనెదను అని 

ఆయన నాతో చెపెప్ను. 

యెషయా 49:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుకూలసమయమందు నేను నీ మొర 

నాలకించి నీకు ఉతత్రమిచిచ్తిని రక్షణదినమందు నినున్ ఆదుకొంటిని. బయలువెళుల్డి అని 

బంధింపబడినవారితోను బయటికి రండి అని చీకటిలో నునన్వారితోను చెపుప్చు దేశమును చకక్పరచి 

పాడైన సావ్సథ్య్ములను పంచిపెటుట్టకై నినున్ కాపాడి పర్జలకు నిబంధనగా నియమించితిని.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యెషయా 63:7 => యెహోవా మనకు చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ యెహోవా కృపాతిశయమును 

యెహోవా సోత్తర్ములను గానముచేతును. తన వాతస్లయ్మునుబటిట్యు కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్యు 

ఇశార్యేలుయొకక్ వంశసుథ్లకు ఆయన చూపిన మహాకనికరమును నేను పర్కటన చేసెదను.  

యెషయా 63:14 => పలల్మునకు దిగు పశువులు విశార్ంతినొందునటుల్ యెహోవా ఆతమ్ వారికి 

విశార్ంతి కలుగజేసెను నీకు ఘనమైన పేరు కలుగునటుల్ నీవు నీ జనులను నడిపించితివి  
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యిరిమ్యా 14:7 => యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము 

పాపము చేసితివిు; మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచునన్వి; నీ నామమునుబటిట్ నీవే 

కారయ్ము జరిగించుము. 

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 20:44 => ఇశార్యేలీయులారా, మీ దురామ్రగ్తనుబటిట్యు మీ కాని చేషట్లనుబటిట్యు 

కాక నా నామమునుబటిట్యే నేను మీకీలాగున చేయగా నేనే యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 43:27 => ఆ దినములు తీరిన తరువాత ఎనిమిదవ దినము మొదలుకొని యాజకులు 

బ లి పీ ఠ ము మీ ద మీ ద హ న బ లు ల ను మీ స మా ధా న బ లు ల ను అ రిప్ం ప గా నే ను 

మిముమ్నంగీకరించెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

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

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

హోషేయ 14:4 => వారు విశావ్సఘాతకులు కాకుండ నేను వారిని గుణపరచుదును. వారిమీదనునన్ 

నా కోపము చలాల్రెను, మనసూఫ్రిత్గా వారిని సేన్హింతును. 

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. 
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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 20:9 => దాదాపు అయిదు గంటలకు కూలికి కుదిరినవారు వచిచ్ ఒకొక్క దేనారము 

చొపుప్న తీసికొనిరి. 

లూకా 1:28 => ఆ దూత లోపలికి వచిచ్ ఆమెను చూచి దయాపార్పుత్రాలా నీకు శుభము; పర్భువు 

నీకు తోడైయునాన్డని చెపెప్ను. 

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

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

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

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. 

యోహాను 17:26 => నీవు నాయందు ఉంచిన పేర్మ వారియందు ఉండునటుల్ను, నేను వారియందు 

ఉండునటుల్ను, వారికి నీ నామమును తెలియజేసితిని, ఇంకను తెలియజేసెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

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

నముమ్చునాన్ము గదా? అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

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

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 5:8 => అయితే దేవుడు మనయెడల తన పేర్మను వెలల్డిపరచుచునాన్డు; ఎటల్నగా 

మనమింకను పాపులమైయుండగానే కీర్సుత్ మనకొరకు చనిపోయెను. 

రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుయ్ని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా ఏలాగు 

చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 9:18 => కావున ఆయన ఎవనిని కనికరింపగోరునో వానిని కనికరించును; ఎవని 

కఠినపరచగోరునో వాని కఠినపరచును. 

రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:7 => కాబటిట్ కీర్సుత్ మిముమ్ను చేరుచ్కొనిన పర్కారము దేవునికి మహిమ 

కలుగునటుల్ మీరును ఒకనినొకడు చేరుచ్కొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

Page  of 58 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

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

యుండవలెనని మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

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

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:21 => కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

1 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

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 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 
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యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

వచనము 10 

ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద ఉనన్వేగాని, సమసత్మును 

కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

యోబు 33:24 => దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని 

విడిపించును పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 130:7 => ఇశార్యేలూ, యెహోవా మీద ఆశపెటుట్కొనుము యెహోవా యొదద్ కృప 

దొరుకును. ఆయనయొదద్ సంపూరణ్ విమోచన దొరుకును. 

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 
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నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

జెకరాయ్ 9:11 => మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రకత్మునుబటిట్ తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి 

చెరపటట్బడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను. 

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. 

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:28 => ఇది నా రకత్ము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమితత్ము అనేకుల కొరకు 

చిందింపబడుచునన్ నిబంధన రకత్ము. 

మారుక్ 14:24 => అపుప్డాయన ఇది నిబంధన విషయమై అనేకులకొరకు చిందింపబడుచునన్ నా 

రకత్ము. 

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

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

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

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 
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1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

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

విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నితయ్మైన 

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

మధయ్వరిత్యైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 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, 

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 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

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

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 
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1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 

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 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. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

కీరత్నలు 32:2 => యెహోవాచేత నిరోద్షి అని యెంచబడినవాడు ఆతమ్లో కపటములేనివాడు ధనుయ్డు. 

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

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

యెషయా 43:25 => నేను నేనే నా చితాత్నుసారముగా నీ యతికర్మములను తుడిచివేయుచునాన్ను 

నేను నీ పాపములను జాఞ్పకము చేసికొనను. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  
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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.  

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

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

యోనా 4:2 => యెహోవా, నేను నా దేశమందుండగా ఇటుల్ జరుగునని నేననుకొంటిని గదా? 

అందువలననే నీవు కటాక్షమును జాలియును బహు శాంతమును అతయ్ంత కృపయుగల దేవుడవై 

యుండి, పశాచ్తాత్పపడి కీడు చేయక మానుదువని నేను తెలిసికొని దానికి ముందుగానే తరీష్షునకు 

పారిపోతిని. 

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. 

లూకా 1:77 => మరియు ఓ శిశువా, నీవు సరోవ్నన్తుని పర్వకత్వనబడుదువు మన దేవుని మహా 

వాతస్లయ్మును బటిట్ వారి పాపములను క్షమించుట వలన  

లూకా 7:40 => అందుకు యేసు సీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెపప్వలెనని యునాన్నని అతనితో 

అనగా అతడు బోధకుడా, చెపుప్మనెను. 
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లూకా 7:41 => అపుప్డు యేసు అపుప్ ఇచుచ్ ఒకనికి ఇదద్రు ఋణసుథ్లుండిరి. వారిలో ఒకడు 

ఐదువందల దేనారములును మరియొకడు ఏబది దేనారములును అచిచ్యుండిరి. 

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

లూకా 7:47 => ఆమె విసాత్రముగా పేర్మించెను గనుక ఆమె యొకక్ విసాత్ర పాపములు 

క్షమించబడెనని నీతో చెపుప్చునాన్ను. ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా 

పేర్మించునని చెపిప్ 

లూకా 7:48 => నీ పాపములు క్షమింపబడి యునన్వి అని ఆమెతో అనెను. 

లూకా 7:49 => అపుప్డాయనతో కూడ భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండినవారు పాపములు క్షమించుచునన్ 

యితడెవడని తమలోతాము అనుకొనసాగిరి. 

లూకా 7:50 => అందుకాయన నీ విశావ్సము నినున్ రకిష్ంచెను, సమాధానము గలదానవై వెళుల్మని 

ఆ సతరీతో చెపెప్ను. 

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

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

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

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

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 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 
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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. 

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? 

కొలొసస్యులకు 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 

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. 

1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 
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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. 

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 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 3:16 => కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

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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ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

కొలొసస్యులకు 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. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

నిరగ్మకాండము 12:7 => ఈ నెల పదునాలుగవ దినమువరకు మీరు దాని నుంచుకొనవలెను; 

తరువాత ఇశార్యేలీయుల సమాజపు వారందరు తమ తమ కూటములలో సాయంకాలమందు దాని 

చంపి దాని రకత్ము కొంచెము తీసి , తాము దాని తిని యిండల్ దావ్రబంధపు రెండు 

నిలువుకముమ్లమీదను పై కమిమ్మీదను చలిల్ 

నిరగ్మకాండము 24:8 => అపుప్డు మోషే రకత్మును తీసికొని పర్జలమీద పోర్కిష్ంచి ఇదిగో యీ 

సంగతులనిన్టి విషయమై యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన రకత్ము ఇదే అని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 40:6 => పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిర దావ్రము నెదుట దహన బలిపీఠమును 

ఉంచవలెను; 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 
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వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 7:26 => మరియు పకిష్దేగాని జంతువుదేగాని యే రకత్మును మీ 

నివాసములనిన్టిలో తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 15:28 => ఆమె ఆ సార్వము కుదిరి పవితుర్రాలైనయెడల ఆమె యేడుదినములు 

లెకిక్ంచుకొని అవి తీరిన తరువాత పవితుర్రాలగును. 

లేవీయకాండము 17:11 => రకత్ము దేహమునకు పార్ణము. మీనిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయునటుల్ బలిపీఠముమీద పోయుటకై దానిని మీకిచిచ్తిని. రకత్ము దానిలోనునన్ పార్ణమునుబటిట్ 

పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

లేవీయకాండము 25:24 => మీ సావ్సథ్య్మైన పర్తి పొలము మరల విడిపింపబడునటుల్గా దాని 

అముమ్కొనవలెను. 

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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1 5 : 1 5 = > ఆ హేతువుచేతను నేను ఈ సంగతి నేడు 

నీకాజాఞ్పించియునాన్ను. 

1 రాజులు 20:31 => అతని సేవకులు ఇశార్యేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి 

గనుక నీకు అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో అనగా రాజు 

అందుకు సమమ్తించెను. 

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 
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క్షమించుటకు సిదధ్మైన దేవుడవును, దయావాతస్లయ్తలు గలవాడవును, దీరఘ్శాంతమును బహు 

కృపయు గలవాడవునై యుండి వారిని విసరిజ్ంపలేదు. 

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

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 25:7 => నా బాలయ్ పాపములను నా అతికర్మములను జాఞ్పకము చేసికొనకుము. యెహోవా 

నీ కృపనుబటిట్ నీ దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకములో ఉంచుకొనుము. 

కీరత్నలు 31:16 => నీ సేవకుని మీద నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము నీ కృపచేత ననున్ 

రకిష్ంపుము. 

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

ఉనాన్వు. నీ బలమునుగూరిచ్ నేను కీరిత్ంచెదను ఉదయమున నీకృపనుగూరిచ్ ఉతాస్హగానము 

చేసెదను 

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

కృపాసతయ్ములతో నిండినవాడవు 

కీరత్నలు 89:2 => కృప నితయ్ము సాథ్పింపబడుననియు ఆకాశమందే నీ విశావ్సయ్తను 

సిథ్రపరచుకొందువనియు నేననుకొనుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 103:3 => ఆయన నీ దోషములనిన్టిని క్షమించువాడు నీ సంకటములనిన్టిని 

కుదురుచ్వాడు. 

కీరత్నలు 103:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరు ణ్డు దీరఘ్శాంతుడు కృపాసమృదిధ్గలవాడు. 

కీరత్నలు 111:9 => ఆయన తన పర్జలకు విమోచనము కలుగజేయువాడు తన నిబంధన ఆయన 

నితయ్ముగా ఉండ నిరణ్యించువాడు. ఆయన నామము పరిశుదధ్మైనది పూజింపదగినది. 

యెషయా 1:27 => సీయోనుకు నాయ్యము చేతను తిరిగివచిచ్న దాని నివాసులకు నీతిచేతను 

విమోచనము కలుగును. 

యెషయా 44:23 => యెహోవా ఆ కారయ్మును సమాపిత్ చేసియునాన్డు ఆకాశములారా, 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి భూమి అగాధసథ్లములారా, ఆరాభ్టము చేయుడి పరవ్తములారా, అరణయ్మా, 
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అందులోని పర్తి వృక్షమా, సంగీతనాదము చేయుడి.యెహోవా యాకోబును విమోచించును ఆయన 

ఇశార్యేలులో తనున్తాను మహిమోనన్తునిగా కనుపరచుకొనును 

యెషయా 63:7 => యెహోవా మనకు చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ యెహోవా కృపాతిశయమును 

యెహోవా సోత్తర్ములను గానముచేతును. తన వాతస్లయ్మునుబటిట్యు కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్యు 

ఇశార్యేలుయొకక్ వంశసుథ్లకు ఆయన చూపిన మహాకనికరమును నేను పర్కటన చేసెదను.  

హోషేయ 2:19 => నీవు నితయ్ము నాకుండునటుల్గా నేను నీతినిబటిట్ తీరుప్తీరుచ్టవలనను, 

దయాదాకిష్ణయ్ములు చూపుటవలనను నినున్ పర్ధానము చేసికొందును. 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

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. 

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

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

నముమ్చునాన్ము గదా? అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనెను. 

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 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

గలతీయులకు 4:5 => మనము దతత్పుతుర్లము కావలెనని ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియునన్వారిని 

విమోచించుటకై ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడాయెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 
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తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

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 8:12 => నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపములను ఇకను 

ఎనన్డును జాఞ్పకము చేసికొననని పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నితయ్మైన 

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

మధయ్వరిత్యైయునాన్డు. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

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

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

ఈయన నీళల్తో మాతర్మేగాక నీళల్తోను రకత్ముతోను వచెచ్ను. ఆతమ్ సతయ్ము గనుక సాక్షయ్మిచుచ్వాడు 

ఆతమ్యే. 

వచనము 11 

మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ కలుగజేయవలెనని,  
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రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 

రోమీయులకు 5:20 => 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. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

సామెతలు 8:12 => జాఞ్నమను నేను చాతురయ్మును నాకు నివాసముగా చేసికొనియునాన్ను 

సదుపాయములు తెలిసికొనుట నాచేతనగును. 

యెషయా 52:13 => ఆలకించుడి, నా సేవకుడు వివేకముగా పర్వరిత్ంచును అతడు హెచిచ్ంపబడి 

పర్సిదుధ్డై మహా ఘనుడుగా ఎంచబడును. 

దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

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

తోర్సివేయుచు నియమించుచు ఉనన్వాడును, వివేకులకు వివేకమును జాఞ్నులకు జాఞ్నమును 

అనుగర్హించువాడునైయునాన్డు. 
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మతత్యి 11:19 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును తార్గుచును వచెచ్ను గనుక ఇదిగో వీడు 

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

1 కొరిందీయులకు 1:19 => ఇందువిషయమై జాఞ్నుల జాఞ్నమును నాశనము చేతును. వివేకుల 

వివేకమును శూనయ్పరతును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱిఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱిఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

దయాపూరవ్క సంకలప్మాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:22 => యూదులు సూచక కిర్యలు చేయుమని అడుగుచునాన్రు, గీర్సు 

దేశసుథ్లు జాఞ్నము వెదకుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱిఱ్తనముగాను 

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

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

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

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

యూదా 1:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా, మహిమయు మహాతమ్య్మును ఆధిపతయ్మును 

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  
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పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

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 

1 రాజులు 20:31 => అతని సేవకులు ఇశార్యేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి 

గనుక నీకు అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 

ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో అనగా రాజు 

అందుకు సమమ్తించెను. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 12:13 => జాఞ్నశౌరయ్ములు ఆయనయొదద్ ఉనన్వి ఆలోచనయు వివేచనయు ఆయనకు 

కలవు. 

కీరత్నలు 103:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరు ణ్డు దీరఘ్శాంతుడు కృపాసమృదిధ్గలవాడు. 

కీరత్నలు 130:7 => ఇశార్యేలూ, యెహోవా మీద ఆశపెటుట్కొనుము యెహోవా యొదద్ కృప 

దొరుకును. ఆయనయొదద్ సంపూరణ్ విమోచన దొరుకును. 

కీరత్నలు 145:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్ములు గలవాడు ఆయన దీరఘ్శాంతుడు 

కృపాతిశయముగలవాడు. 

పరమగీతము 8:10 => నేను పార్కారమువంటి దాననైతిని నా కుచములు దురగ్ములాయెను 

అందువలన అతని దృషిట్కి నేను కేష్మము నొందదగిన దాననైతిని. 

Page  of 77 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

యెషయా 1:27 => సీయోనుకు నాయ్యము చేతను తిరిగివచిచ్న దాని నివాసులకు నీతిచేతను 

విమోచనము కలుగును. 

యెషయా 30:18 => కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డు 

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 43:25 => నేను నేనే నా చితాత్నుసారముగా నీ యతికర్మములను తుడిచివేయుచునాన్ను 

నేను నీ పాపములను జాఞ్పకము చేసికొనను. 

హోషేయ 2:19 => నీవు నితయ్ము నాకుండునటుల్గా నేను నీతినిబటిట్ తీరుప్తీరుచ్టవలనను, 

దయాదాకిష్ణయ్ములు చూపుటవలనను నినున్ పర్ధానము చేసికొందును. 

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

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

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

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

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

వచనము 12 
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దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా నిరణ్యించి, ఆయనయందు 

సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన నిరణ్యము చొపుప్న 

సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 

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

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

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

సంగతినిగూరిచ్ మునుపు సంకేష్పముగా వార్సితిని. 

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, 
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ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

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  

రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 2:11 => ఒక మనుషుయ్ని సంగతులు అతనిలోనునన్ మనుషాయ్తమ్కే గాని 

మనుషుయ్లలో మరి ఎవనికి తెలియును? ఆలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆతమ్కే గాని మరి ఎవనికిని 

తెలియవు. 

1 కొరిందీయులకు 2:12 => దేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము 

లౌకికాతమ్ను కాక దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ ఆతమ్ను పొందియునాన్ము. 

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

లేదు గాని యేసుకీర్సుత్ బయలుపరచుటవలననే అది నాకు లభించినది. 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 
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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 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

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

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:5 => తన చితత్పర్కారమైన దయాసంకలప్ము చొపుప్న, యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తనకు 

కుమారులనుగా సీవ్కరించుటకై, మనలను ముందుగా తనకోసము నిరణ్యించుకొని,  

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 3:11 => సమసత్మును సృషిట్ంచిన దేవునియందు పూరవ్కాలమునుండి మరుగైయునన్ 

ఆ మరమ్మునుగూరిచ్న యేరాప్టు ఎటిట్దో అందరికిని తేటపరచుటకును, పరిశుదుధ్లందరిలో 

అతయ్లుప్డనైన నాకు ఈ కృప అనుగర్హించెను. 

యోబు 23:13 => అయితే ఆయన ఏకమనసుస్గలవాడు ఆయనను మారచ్గలవాడెవడు? ఆయన 

తనకిషట్మైనది ఏదో అదే చేయును. 

యోబు 23:14 => నాకు విధింపబడినదానిని ఆయన నెరవేరుచ్ను అటిట్ పనులను ఆయన 

అనేకముగా జరిగించువాడైయునాన్డు. 
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కీరత్నలు 33:11 => యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకలప్ములు 

తరతరములకు ఉండును. 

యెషయా 14:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణపూరవ్ కముగా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఉదేద్శించినటుల్ నిశచ్యముగా జరుగును నేను యోచించినటుల్ సిథ్రపడును.  

యెషయా 14:25 => నా దేశములో అషూష్రును సంహరించెదను నా పరవ్తములమీద వాని 

నలుగదొర్కెక్దను వాని కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని భారము వారి 

భుజముమీదనుండి తొలగింపబడును. 

యెషయా 14:26 => సరవ్లోకమునుగూరిచ్ నేను చేసిన ఆలోచన ఇదే జనములందరిమీద 

చాపబడిన బాహువు ఇదే. 

యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

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 2:29 => మీరందరు నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారు, నాతో ఎందుకు వాదించుదురని 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

విలాపవాకయ్ములు 3:38 => మహోనన్తుడైన దేవుని నోటనుండి కీడును మేలును బయలువెళుల్ను 

గదా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

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

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

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

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

2 సమూయేలు 7:21 => నీ వాకుక్నుబటిట్ నీ యిషాట్నుసారముగా ఈ ఘనకారయ్ములను జరిగించి నీ 

దాసుడనగు నాకు దీని తెలియజేసితివి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => యెహోవా నీ దాసుని నిమితత్మే నీ చితత్పర్కారము ఈ మహా ఘనత 

కలుగునని నీవు తెలియజేసియునాన్వు, అతని నిమితత్మే నీవు ఈ గొపప్ కారయ్మును చేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

కీరత్నలు 51:18 => నీ కటాక్షముచొపుప్న సీయోనుకు మేలుచేయుము యెరూషలేముయొకక్ 

గోడలను కటిట్ంచుము. 

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

నేను పంపిన కారయ్మును సఫలముచేయును. 
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యిరిమ్యా 4:28 => దానినిబటిట్ భూమి దుఃఖించుచునన్ది, పైన ఆకాశము కారు కమిమ్యునన్ది, 

అయితే నేను దానిని నిరణ్యించినపుప్డు మాట ఇచిచ్తిని, నేను పశాచ్తాత్ప పడుటలేదు 

రదుద్చేయుటలేదు. 

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

మారుక్  4 : 1 1 = > అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము ( తెలిసికొనుట ) మీకు 

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

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

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

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

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

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

శకిత్మంతుడును  

1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:18 => అయితే దేవుడు అవయవములలో పర్తిదానిని తన చితత్పర్కారము 

శరీరములో నుంచెను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:51 => ఇదిగో మీకు ఒక మరమ్ము తెలుపుచునాన్ను; మనమందరము 

నిదిర్ంచము గాని నిమిషములో, ఒక రెపప్పాటున, కడబూర మోర్గగానే మనమందరము మారుప్ 

పొందుదుము.  

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

ఎఫెసీయులకు 3:4 => మీరు దానిని చదివినయెడల దానినిబటిట్ ఆ కీర్సుత్ మరమ్మునుగూరిచ్ నాకు 

కలిగిన జాఞ్నము గర్హించుకొనగలరు. 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

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

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

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

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

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. 

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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వచనము 13 

మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు విశావ్సముంచి, వాగాద్నము 

చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

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

వాకుక్ బయలువెళుల్ను. జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్ యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును మనము ఆయన తోర్వలలో నడుతము అని చెపుప్కొందురు.  

యెషయా 2:4 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనయ్జనులకు నాయ్యము తీరుచ్ను అనేక జనములకు 

తీరుప్తీరుచ్ను వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను 

సాగగొటుట్దురు జనముమీదికి జనము ఖడగ్మెతత్క యుండును యుదధ్ముచేయ నేరుచ్కొనుట ఇక 

మానివేయును.  

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 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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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. 

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 

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. 

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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1 కొరిందీయులకు 10:11 => ఈ సంగతులు దృషాట్ంతములుగా వారికి సంభవించి, 

యుగాంతమందునన్ మనకు బుదిధ్ కలుగుటకై వార్యబడెను. 

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

సతరీయందు పుటిట్,  

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

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

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

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

వీరు వాగాద్నఫలము అనుభవింపలేదు. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 

ఎఫెసీయులకు 3:15 => మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శకిత్కలిగి ఆయన ఆతమ్వలన 

బలపరచబడునటుల్గాను, 

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

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  
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మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

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

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

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

1 కొరిందీయులకు 11:3 => పర్తి పురుషునికి శిరసుస్ కీర్సత్నియు, సతరీకి శిరసుస్ పురుషుడనియు, 

కీర్సుత్నకు శిరసుస్ దేవుడనియు మీరు తెలిసికొనవలెనని కోరుచునాన్ను. 

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

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

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

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 
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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 7:4 => 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, మనషేష్ 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. 

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, ఖరూజ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  
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పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 19:5 => మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడు వారలారా, కొదిద్వారేమి 

గొపప్వారేమి మీరందరు ఆయనను సుత్ తించుడి అని చెపుప్చునన్  యొక సవ్ రము 

సింహాసనమునొదద్నుండి వచెచ్ను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

సామెతలు 8:23 => అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉతప్తిత్యైన కాలమునకు 

పూరవ్ము నేను నియమింపబడితిని. 

యెషయా 54:7 => నిమిషమాతర్ము నేను నినున్ విసరిజ్ంచితిని గొపప్ వాతస్లయ్ముతో నినున్ 

సమకూరెచ్దను 

యెషయా 56:8 => ఇశార్యేలీయులలో వెలివేయబడినవారిని సమకూరుచ్ పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్ ఇదే నేను సమకూరిచ్న ఇశార్యేలు వారికిపైగా ఇతరులను కూరెచ్దను. 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

మారుక్ 1:15 => కాలము సంపూరణ్మైయునన్ది, దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్ది ? 

మారుమనసుస్ పొంది సువారత్ నముమ్డని చెపుప్చు దేవుని సువారత్ పర్కటించుచు, గలిలయకు వచెచ్ను. 
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యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

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

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

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

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 11:15 => వారిని విసరిజ్ంచుట, లోకమును దేవునితో సమాధానపరచుట 

అయినయెడల, వారిని చేరుచ్కొనుట యేమగును? మృతులు సజీవులైనటే ట్ అగును గదా? 

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

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

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

ఎఫెసీయులకు 3:18 => మీరు దేవుని సంపూరణ్తయందు పూరు ణ్లగునటుల్గా, పేర్మయందు వేరుపారి 

సిథ్రపడి, సమసత్ పరిశుదుధ్లతో కూడ దాని వెడలుప్ పొడుగు లోతు ఎతుత్ ఎంతో గర్హించుకొనుటకును, 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 

అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 
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కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:1 => సహోదరులారా, పర్భువు దినమిపుప్డే వచిచ్యునన్టుట్గా 

ఆతమ్వలననైనను, మాటవలననైనను, మాయొదద్నుండి వచిచ్నదని చెపిప్న పతిర్కవలననైనను, 

ఎవడైనను చెపిప్నయెడల 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

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 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

వచనము 14 

దేవుని మహిమకు కీరిత్ కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన పర్జలకు విమోచనము కలుగు 

నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:14 => దేవుని మహిమకు కీరిత్ కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన పర్జలకు 

విమోచనము కలుగు నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 

కీరత్నలు 37:18 => నిరోద్షుల చరయ్లను యెహోవా గురిత్ంచుచునాన్డు వారి సావ్సథ్య్ము సదాకాలము 

నిలుచును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

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

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

గలతీయులకు 3 :18 => ఆ సావ్సథ్య్ము ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలిగినయెడల ఇక 

వాగాద్నమూలముగా కలిగినది కాదు. అయితే దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నమువలననే దానిని 

అనుగర్హించెను. 

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. 

తీతుకు 3:7 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ దానికి వారసులమగుటకై ఆ పరిశుదాధ్తమ్ను 

మన రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా ఆయన మనమీద సమృదిధ్గా కుమమ్రించెను. 

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

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

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

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 1:5 => తన చితత్పర్కారమైన దయాసంకలప్ము చొపుప్న, యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తనకు 

కుమారులనుగా సీవ్కరించుటకై, మనలను ముందుగా తనకోసము నిరణ్యించుకొని,  

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. 

ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

యోబు 12:13 => జాఞ్నశౌరయ్ములు ఆయనయొదద్ ఉనన్వి ఆలోచనయు వివేచనయు ఆయనకు 

కలవు. 

సామెతలు 8:14 => ఆలోచన చెపుప్టయు లెసైస్న జాఞ్నము నిచుచ్టయు నా వశము జాఞ్నాధారము 

నేనే, పరాకర్మము నాదే. 

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 40:14 => ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? నాయ్యమారగ్మునుగూరిచ్ 

ఆయనకు నేరిప్నవాడెవడు? ఆయనకు జాఞ్నమును ఆభయ్సింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుదిధ్మారగ్ము 

బోధించినవాడెవడు?  

యిరిమ్యా 23:18 => యెహోవా మాట విని గర్హించునటుల్ ఆయన సభలో నిలుచువాడెవడు? నా 

మాటను గర్హించునటుల్ దాని లక్షయ్ము చేసినవాడెవడు? 

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

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 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 
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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, 

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. 

యోబు 9:12 => ఆయన పటుట్కొనిపోగా ఆయనను అడడ్గింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచునాన్వని 

ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?  

యోబు 33:29 => ఆలోచించుము, నరులు సజీవులకుండు వెలుగుచేత వెలిగింపబడునటుల్ 

యోబు 36:23 => ఆయనకు మారగ్ము నియమించినవాడెవడు? నీవు దురామ్రగ్పు పనులు 

చేయుచునాన్వని ఆయనతో ఎవడు పలుక తెగించును? 

యోబు 42:2 => నీవు సమసత్కిర్యలను చేయగలవనియు నీవు ఉదేద్శించినది ఏదియు నిషఫ్లము 

కానేరదనియు నేనిపుప్డు తెలిసికొంటిని. 

కీరత్నలు 33:11 => యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకలప్ములు 

తరతరములకు ఉండును. 

కీరత్నలు 115:3 => మా దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు తన కిచఛ్వచిచ్నటుల్గా సమసత్మును ఆయన 

చేయుచునాన్డు 

సామెతలు 8:12 => జాఞ్నమను నేను చాతురయ్మును నాకు నివాసముగా చేసికొనియునాన్ను 

సదుపాయములు తెలిసికొనుట నాచేతనగును. 

సామెతలు 8:23 => అనాదికాలము మొదలుకొని మొదటినుండి భూమి ఉతప్తిత్యైన కాలమునకు 

పూరవ్ము నేను నియమింపబడితిని. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 
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పర్సంగి 7:13 => దేవుని కిర్యలను ధాయ్నించుము; ఆయన వంకరగా చేసినదానిని ఎవడు 

చకక్పరచును? 

పర్సంగి 9:11 => మరియు నేను ఆలోచింపగా సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ది నాకు తెలియబడెను. 

వడిగలవారు పరుగులో గెలువరు; బలము గలవారు యుదధ్మునందు విజయమొందరు; జాఞ్నము 

గలవారికి అనన్ము దొరకదు; బుదిధ్మంతులగుటవలన ఐశవ్రయ్ము కలుగదు; తెలివి గలవారికి 

అనుగర్హము దొరకదు; ఇవియనిన్యు అదృషట్వశముచేతనే కాలవశముచేతనే అందరికి 

కలుగుచునన్వి. 

యెషయా 23:9 => సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును అపవితర్పరచుటకును భూమిమీదనునన్ 

సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ 

నుదేద్శించెను.  

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 43 :13 => ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను నాచేతిలోనుండి 

విడిపించగలవాడెవడును లేడు నేను కారయ్ము చేయగా తిర్పిప్వేయువాడెవడు?  

యిరిమ్యా 4:28 => దానినిబటిట్ భూమి దుఃఖించుచునన్ది, పైన ఆకాశము కారు కమిమ్యునన్ది, 

అయితే నేను దానిని నిరణ్యించినపుప్డు మాట ఇచిచ్తిని, నేను పశాచ్తాత్ప పడుటలేదు 

రదుద్చేయుటలేదు. 

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. 
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యిరిమ్యా 50:45 => బబులోనునుగూరిచ్ యెహోవా చేసిన ఆలోచన వినుడి కలీద్యుల 

దేశమునుగూరిచ్ ఆయన ఉదేద్శించినది వినుడి నిశచ్యముగా మందలోని అలుప్లైనవారిని వారు 

లాగుదురు నిశచ్యముగా వారినిబటిట్ వారి నివాససథ్లము విసమ్యమొందును.  

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. 

దానియేలు 11:3 => అంతలో శూరుడగు ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాలమైన రాజయ్ము నేలి 

యిషాట్నుసారముగా జరిగించును. 

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

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

లూకా 7:30 => పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును అతనిచేత బాపిత్సమ్ము పొందక, తమ 

విషయమైన దేవుని సంకలప్మును నిరాకరించిరి. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:18 => పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 
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రోమీయులకు 1:6 => ఈయన నామము నిమితత్ము సమసత్ జనులు విశావ్సమునకు 

విధేయులగునటుల్ ఈయనదావ్రా మేము కృపను అపొసత్లతవ్మును పొందితివిు.  

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

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

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 3:11 => సమసత్మును సృషిట్ంచిన దేవునియందు పూరవ్కాలమునుండి మరుగైయునన్ 

ఆ మరమ్మునుగూరిచ్న యేరాప్టు ఎటిట్దో అందరికిని తేటపరచుటకును, పరిశుదుధ్లందరిలో 

అతయ్లుప్డనైన నాకు ఈ కృప అనుగర్హించెను. 

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

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

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

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

వచనము 15 
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ఈ హేతువుచేత, పర్భువైన యేసునందలి మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, పరిశుదుధ్లందరియెడల మీరు 

చూపుచునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, నేను వినినపప్టినుండి 

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

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:14 => దేవుని మహిమకు కీరిత్ కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన పర్జలకు 

విమోచనము కలుగు నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:21 => కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

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. 

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

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 146:3 => రాజులచేతనైనను నరులచేతనైనను రక్షణ కలుగదు వారిని నముమ్కొనకుడి 

కీరత్నలు 146:4 => వారి పార్ణము వెడలిపోవును వారు మంటిపాలగుదురు. వారి సంకలప్ములు 

నాడే నశించును. 
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కీరత్నలు 146:5 => ఎవనికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యెహోవామీద 

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

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

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 32:1 => ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్ రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు 

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

యెషయా 32:2 => మనుషుయ్డు గాలికి మరుగైన చోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను 

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

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

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

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 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.  
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యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

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

తనకాధారముగా చేసికొనుచు తన హృదయమును యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొనువాడు 

శాపగర్సుత్డు. 

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

వానికి కనబడదు, వాడు అడవిలో కాలిన నేలయందును నిరజ్నమైన చవిటి భూమియందును 

నివసించును. 

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

ఉండును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

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 12:19 => ఈయన జగడమాడడు, కేకలువేయడు వీధులలో ఈయన శబద్మెవనికిని 

వినబడదు 

మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

మతత్యి 12:21 => ఈయన నామమందు అనయ్జనులు నిరీకిష్ంచెదరు అనునదే 

యోహాను 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 
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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. 

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. 

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

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

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

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

1 సమూయేలు 12:22 => యెహోవా మిముమ్ను తనకు జనముగా చేసికొనుటకు ఇషట్ము 

గలిగియునాన్డు; తన ఘనమైన నామము నిమితత్ము తన జనులను ఆయన విడనాడడు. 

2 రాజులు 18:5 => అతడు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యందు విశావ్సముంచినవాడు; 

అతని తరువాత వచిచ్న యూదా రాజులలోను అతని పూరివ్కులైన రాజులలోను అతనితో 

సమమైనవాడు ఒకడునులేడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:20 => యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు 

నమిమ్కయుంచినందున ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:35 => దేవా మా రక్షకా, మముమ్ను రకిష్ంచుము మముమ్ను 

చేరుచ్కొనుము. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 13:18 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు ఆ కాలమందు తగిగ్ంపబడిరి గాని 

యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించిన హేతువుచేత జయమొందిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:7 => ఆ కాలమందు దీరఘ్దరిశ్యైన హనానీ యూదా రాజైన ఆసాయొదద్కు 

వచిచ్ అతనితో ఈలాగు పర్కటించెను నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను నముమ్కొనక సిరియా రాజును 

నముమ్కొంటివే? సిరియా రాజుయొకక్ సైనయ్ము నీ వశమునుండి తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

కీరత్నలు 31:3 => నా కొండ నాకోట నీవే నీ నామమునుబటిట్ తోర్వ చూపి ననున్ నడిపించుము నా 

ఆశర్యదురగ్ము నీవే. 

కీరత్నలు 86:2 => నేను నీ భకుత్డను నా పార్ణము కాపాడుము. నా దేవా, నినున్ నముమ్కొనియునన్ నీ 

సేవకుని రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 86:9 => పర్భువా, దేవతలలో నీవంటివాడు లేడు నీ కారయ్ములకు సాటియైన కారయ్ములు 

లేవు. 

కీరత్నలు 115:9 => ఇశార్యేలీయులారా, యెహోవాను నముమ్కొనుడి. ఆయన వారికి సహాయము 

వారికి కేడెము 

కీరత్నలు 125:1 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచువారు కదలక నితయ్ము నిలుచు సీయోను 

కొండవలెనుందురు. 

కీరత్నలు 138:5 => యెహోవా మహా పర్భావముగలవాడని వారు యెహోవా మారగ్ములనుగూరిచ్ 

గానము చేసెదరు. 

సామెతలు 3:5 => నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు 

నమమ్కముంచుము 

సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

పరమగీతము 8:5 => తన పిర్యునిమీద ఆనుకొని అరణయ్మారగ్మున వచుచ్నది ఎవతె? 

జలద్రువృక్షము కిర్ంద నేను నినున్ లేపితిని అచచ్ట నీ తలిల్కి నీవలన పర్సవవేదన కలిగెను నినున్ కనిన 

తలిల్ యిచచ్టనే పర్సవవేదన పడెను. 
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యెషయా 43:7 => నా మహిమ నిమితత్ము నేను సృజించినవారిని నా నామము పెటట్బడిన 

వారినందరిని తెపిప్ంచుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుటిట్ంచినవాడను నేనే. 

యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యెషయా 63:14 => పలల్మునకు దిగు పశువులు విశార్ంతినొందునటుల్ యెహోవా ఆతమ్ వారికి 

విశార్ంతి కలుగజేసెను నీకు ఘనమైన పేరు కలుగునటుల్ నీవు నీ జనులను నడిపించితివి  

యిరిమ్యా 14:7 => యెహోవా, మా తిరుగుబాటులు అనేకములు, నీకు విరోధముగా మేము 

పాపము చేసితివిు; మా దోషములు మా మీద దోషారోపణ చేయుచునన్వి; నీ నామమునుబటిట్ నీవే 

కారయ్ము జరిగించుము. 

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

ఉండును. 

యిరిమ్యా 39:18 => నీవు ననున్ నముమ్ కొంటివి గనుక నిశచ్యముగా నేను నినున్ తపిప్ంచెదను, 

నీవు ఖడగ్ముచేత పడవు, దోపుడుసొముమ్ దకిక్ంచుకొనునటుల్ నీ పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొందువు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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. 

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

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

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 
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దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

జెఫనాయ్ 3:12 => దుఃఖితులగు దీనులను యెహోవా నామము నాశర్యించు జనశేషముగా నీమధయ్ 

నుండనితుత్ను. 

మతత్యి 12:21 => ఈయన నామమందు అనయ్జనులు నిరీకిష్ంచెదరు అనునదే 

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

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

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 13:31 => వాడు వెళి ల్న తరువాత యేసు ఇటల్నెను ఇపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు 

మహిమపరచబడియునాన్డు; దేవుడును ఆయనయందు మహిమపరచబడియునాన్డు. 

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

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

రోమీయులకు 15:7 => కాబటిట్ కీర్సుత్ మిముమ్ను చేరుచ్కొనిన పర్కారము దేవునికి మహిమ 

కలుగునటుల్ మీరును ఒకనినొకడు చేరుచ్కొనుడి. 

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

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 
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గలతీయులకు 1:5 => దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

1 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

వచనము 16 

మీ విషయమై మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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. 

కొలొసస్యులకు 1:21 => మరియు గతకాలమందు దేవునికి దూరసుథ్లును, మీ దుష కిర్యలవలన 

మీ మనసుస్లో విరోధభావము గలవారునై యుండిన మిముమ్ను కూడ 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 
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కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

1 పేతురు 2:10 => ఒకపుప్డు పర్జగా ఉండక యిపుప్డు దేవుని పర్జయైతిరి; ఒకపుప్డు 

కనికరింపబడక యిపుప్డు కనికరింపబడినవారైతిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:21 => ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు 

ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 

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

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

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

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

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. 

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

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 
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కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

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. 

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. 

కీరత్నలు 119:43 => నా నోటనుండి సతయ్వాకయ్మును ఏమాతర్మును తీసివేయకుము నీ 

నాయ్యవిధులమీద నా ఆశ నిలిపియునాన్ను. 

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

ఆయుధములు కలిగి, 

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

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

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

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

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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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

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

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

శకిత్యైయునన్ది. 

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

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

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 

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

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:22 => ఆయన మనకు ముదర్వేసి, మన హృదయములలో మనకు ఆతమ్ అను 

సంచకరువును అనుగర్హించియునాన్డు. 

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

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

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

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 

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

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

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

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

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

శకిత్ పొందువరకు పటట్ణములో నిలిచియుండుడని వారితో చెపెప్ను. 

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 14:26 => 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. 
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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. 

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 1:4 => ఆయన వారిని కలిసికొని యీలాగు ఆజాఞ్పించెను మీరు 

యెరూషలేమునుండి వెళల్క, నావలన వినిన తండిర్యొకక్ వాగాద్నము కొరకు కనిపెటుట్డి; 

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 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

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

వార్యబడియునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 28:11 => ముదర్మీద చెకక్బడిన వాటివలె చెకెక్డివాని పనిగా ఆ రెండు 

రతన్ములమీద ఇశార్యేలీయుల పేళల్ను చెకిక్ బంగారు జవలలో వాటిని పొదగవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:7 => ఆ కాలమందు దీరఘ్దరిశ్యైన హనానీ యూదా రాజైన ఆసాయొదద్కు 

వచిచ్ అతనితో ఈలాగు పర్కటించెను నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను నముమ్కొనక సిరియా రాజును 

నముమ్కొంటివే? సిరియా రాజుయొకక్ సైనయ్ము నీ వశమునుండి తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

కీరత్నలు 86:2 => నేను నీ భకుత్డను నా పార్ణము కాపాడుము. నా దేవా, నినున్ నముమ్కొనియునన్ నీ 

సేవకుని రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 125:1 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచువారు కదలక నితయ్ము నిలుచు సీయోను 

కొండవలెనుందురు. 

సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 
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పరమగీతము 2:12 => దేశమంతట పువువ్లు పూసియునన్వి పిటట్లు కోలాహలముచేయు కాలము 

వచెచ్ను పావుర సవ్రము మన దేశములో వినబడుచునన్ది. 

పరమగీతము 4:12 => నా సహోదరి నా పార్ణేశవ్రి మూయబడిన ఉదాయ్నము మూతవేయబడిన 

జలకూపము. 

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. 

యిరిమ్యా 32:10 => నేను కర్యపతర్ము వార్సి ముదర్వేసి సాకుష్లను పిలిపించి తార్సుతో ఆ వెండి 

తూచి 

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

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

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. 

జెఫనాయ్ 3:12 => దుఃఖితులగు దీనులను యెహోవా నామము నాశర్యించు జనశేషముగా నీమధయ్ 

నుండనితుత్ను. 

మతత్యి 12:21 => ఈయన నామమందు అనయ్జనులు నిరీకిష్ంచెదరు అనునదే 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

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

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

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

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

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

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

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

ఆతమ్ అను సంచకరువును మనకనుగర్హించియునాన్డు. 

గలతీయులకు 2:5 => సువారత్ సతయ్ము మీ మధయ్ను నిలుచునటుల్ మేము వారికి ఒకక్ గడియయైనను 

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

కిర్యలవలన ఆతమ్ను పొందితిరా లేక విశావ్సముతో వినుటవలన పొందితిరా? 

గలతీయులకు 4:6 => మరియు మీరు కుమారులై యునన్ందున నాయనా తండీర్, అని మొఱఱ్పెటుట్ 

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 

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 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

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. 

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

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 
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1 పేతురు 1:21 => మీరు క్షయ బీజమునుండి కాక, శాశవ్తమగు జీవముగల దేవుని 

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

వచనము 17 

మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ 

యెటిట్దో, పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

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

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

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

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

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

దతత్పుతర్తవ్ముకొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము కొరకు కనిపెటుట్చు మనలో మనము 

మూలుగుచునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 1:22 => ఆయన మనకు ముదర్వేసి, మన హృదయములలో మనకు ఆతమ్ అను 

సంచకరువును అనుగర్హించియునాన్డు. 

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

ఆతమ్ అను సంచకరువును మనకనుగర్హించియునాన్డు. 

గలతీయులకు 4:6 => మరియు మీరు కుమారులై యునన్ందున నాయనా తండీర్, అని మొఱఱ్పెటుట్ 

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 
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లేవీయకాండము 25:24 => మీ సావ్సథ్య్మైన పర్తి పొలము మరల విడిపింపబడునటుల్గా దాని 

అముమ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 25:25 => నీ సహోదరుడు బీదవాడై తన సావ్సథ్య్ములో కొంత అమిమ్న తరువాత 

అతనికి సమీప బంధువుడు విడిపింప వచిచ్నయెడల తన సహోదరుడు అమిమ్నదానిని అతడు 

విడిపించును. 

లేవీయకాండము 25:26 => అయితే ఒకడు సమీప బంధువుడు లేకయే దాని విడిపించుకొనుటకు 

కావలసిన సొముమ్ సంపాదించినయెడల 

లేవీయకాండము 25:27 => దానిని అమిమ్నది మొదలుకొని గడచిన సంవతస్రములు లెకిక్ంచి 

యెవరికి దానిని అమెమ్నో వారికి ఆ శేషము మరల ఇచిచ్ తన సావ్సథ్య్మును పొందును. 

లేవీయకాండము 25:28 => అతనికి దాని రాబటుట్కొనుటకై కావలసిన సొముమ్ దొరకనియెడల 

అతడు అమిమ్న సొతుత్ సునాద సంవతస్రమువరకు కొనినవాని వశములో ఉండవలెను. సునాద 

సంవతస్రమున అది తొలగిపోవును; అపుప్డతడు తన సావ్సథ్య్మును మరల నొందును. 

లేవీయకాండము 25:29 => ఒకడు పార్కారముగల ఊరిలోని నివాసగృహమును అమిమ్నయెడల 

దాని అమిమ్నదినము మొదలుకొని నిండు సంవతస్రములోగా దాని విడిపింపవచుచ్ను; ఆ 

సంవతస్రదినములోనే దాని విడిపించుకొనవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 25:30 => అయితే ఆ సంవతస్రదినములు నిండకమునుపు దాని 

విడిపింపనియెడల పార్కారముగల ఊరిలోనునన్ ఆ యిలుల్ కొనినవానికి వాని తర తరములకు అది 

సిథ్రముగానుండును. అది సునాద కాలమున తొలగిపోదు. 

లేవీయకాండము 25:31 => చుటుట్ను పార్కారములులేని గార్మములలోని యిండల్ను 

వెలిపొలములుగా ఎంచవలెను. అవి విడుదల కావచుచ్ను; అవి సునాదకాలములో తొలగిపోవును. 

లేవీయకాండము 25:32 => అయితే లేవీయుల పటట్ణములు, అనగా వారి సావ్ధీన పటట్ణములలోని 

యిండల్ను విడిపించుటకు అధికారము లేవీయులకు శాశవ్తముగా ఉండును. 
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లేవీయకాండము 25:33 => లేవీయుల పటట్ణముల యిండుల్ ఇశార్యేలీయుల మధయ్నునన్ వారి 

సావ్సథ్య్ము గనుక ఒకడు లేవీయులయొదద్ ఇలుల్ సంపాదించినయెడల పితార్రిజ్త పటట్ణములో 

అమమ్బడిన ఆ యిలుల్ సునాద సంవతస్రమున తొలగిపోవును. 

లేవీయకాండము 25:34 => వారు తమ పటట్ణముల పార్ంత భూములను అముమ్కొనకూడదు; అవి 

వారికి శాశవ్త సావ్సథ్య్ము. 

కీరత్నలు 74:2 => నీ సావ్సథ్య్ గోతర్మును నీవు పూరవ్ము సంపాదించుకొని విమోచించిన నీ 

సమాజమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము. నీవు నివసించు ఈ సీయోను పరవ్తమును 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

కీరత్నలు 78:54 => తాను పర్తిషిఠ్ంచిన సరిహదుద్నొదద్కు తన దకిష్ణహసత్ము సంపాదించిన యీ 

పరవ్తమునొదద్కు ఆయన వారిని రపిప్ంచెను.  

యిరిమ్యా 32:7 => నీ తండిర్ తోడబుటిట్న షలూల్ము కుమారుడగు హనమేలు నీయొదద్కు వచిచ్ 

అనాతోతులోనునన్ నా భూమిని కొనుటకు విమోచకుని ధరమ్ము నీదే, దాని కొనుకొక్నుమని చెపుప్ను. 

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 

లూకా 21:28 => ఇవి జరుగనారంభించినపుప్డు మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని మీ తలలెతిత్కొనుడి, మీ 

విడుదల సమీపించుచునన్దనెను. 

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

దతత్పుతర్తవ్ముకొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము కొరకు కనిపెటుట్చు మనలో మనము 

మూలుగుచునాన్ము 

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 

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

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 

సంఖాయ్కాండము 34:2 => కనాను దేశమున, అనగా పొలిమేరలచొపుప్న మీరు చీటుల్వేసి 

సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొను కనాను దేశమున 

2 రాజులు 19:34 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

కీరత్నలు 111:9 => ఆయన తన పర్జలకు విమోచనము కలుగజేయువాడు తన నిబంధన ఆయన 

నితయ్ముగా ఉండ నిరణ్యించువాడు. ఆయన నామము పరిశుదధ్మైనది పూజింపదగినది. 

పరమగీతము 2:12 => దేశమంతట పువువ్లు పూసియునన్వి పిటట్లు కోలాహలముచేయు కాలము 

వచెచ్ను పావుర సవ్రము మన దేశములో వినబడుచునన్ది. 

యెషయా 37:35 => నా నిమితత్మును నా సేవకుడైన దావీదు నిమితత్మును నేను ఈ పటట్ణమును 

కాపాడి రకిష్ంచుదును. 

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

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 
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లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో 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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

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

కొనసాగించునని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను.  
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ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

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 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

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 18 

ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు మనయందు ఆయన 

చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు తెలిసికొనవలెనని,  

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

మీకు కలిగియునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, పరిశుదుధ్లందరిమీద మీకునన్ పేర్మనుగూరిచ్యు, మేము 

విని యెలల్పుప్డు మీ నిమితత్ము పార్రథ్నచేయుచు, 

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

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

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

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

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

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

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

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

మనసాస్కిష్నుండియు, నిషక్పటమైన విశావ్సమునుండియు కలుగు పేర్మయే. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 

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

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

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

పేర్మించుటకు దేవునిచేతనే నేరప్బడితిరి. 

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

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 
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1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

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

మనమాయనవలన పొందియునాన్ము. 

యోహాను 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 

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

యుందుమని చెపిప్రి. 

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

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:18 => మీరు దేవుని సంపూరణ్తయందు పూరు ణ్లగునటుల్గా, పేర్మయందు వేరుపారి 

సిథ్రపడి, సమసత్ పరిశుదుధ్లతో కూడ దాని వెడలుప్ పొడుగు లోతు ఎతుత్ ఎంతో గర్హించుకొనుటకును, 

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

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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

పాలివారై యుండుట చూచి, 

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.  

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

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:2 => విశావ్సముతో కూడిన మీ పనిని, పేర్మతో కూడిన మీ పర్యాసమును, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందలి నిరీక్షణతో కూడిన మీ ఓరుప్ను, మేము మన తండిర్యైన దేవుని 

యెదుట మానక జాఞ్పకము చేసికొనుచు, మా పార్రథ్నలయందు మీ విషయమై విజాఞ్పనము చేయుచు,  

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

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

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. 

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

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

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

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 

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

నీ సతయ్పర్వరత్ననుగూరిచ్ సాక్షయ్ము చెపప్గా విని బహుగా సంతోషించితిని. 

వచనము 19 
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మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ దేవుడైన మహిమ సవ్రూపియగు తండిర్, తనున్ తెలిసికొనుటయందు 

మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను నా పార్రథ్నలయందు 

మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 

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, 

1 సమూయేలు 7:8 => మన దేవుడైన యెహోవాను ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి మనలను 

రకిష్ంచునటుల్గా మాకొరకు ఆయనను పార్రథ్నచేయుట మానవదద్ని సమూయేలునొదద్ మనవిచేసిరి 

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. 

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

పాలివారై యుండుట చూచి, 

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

కొనసాగించునని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను.  

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

మీకు కలిగియునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, పరిశుదుధ్లందరిమీద మీకునన్ పేర్మనుగూరిచ్యు, మేము 

విని యెలల్పుప్డు మీ నిమితత్ము పార్రథ్నచేయుచు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:17 => యెడతెగక పార్రథ్న చేయుడి; 

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

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

విసత్రించుచునన్ది. 

ఆదికాండము 40:14 => కాబటిట్ నీకు కేష్మము కలిగినపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొని నాయందు 

కరుణించి ఫరోతో ననున్గూరిచ్ మాటలాడి యీ యింటిలోనుండి ననున్ బయటికి రపిప్ంచుము. 

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:2 => విశావ్సముతో కూడిన మీ పనిని, పేర్మతో కూడిన మీ పర్యాసమును, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందలి నిరీక్షణతో కూడిన మీ ఓరుప్ను, మేము మన తండిర్యైన దేవుని 

యెదుట మానక జాఞ్పకము చేసికొనుచు, మా పార్రథ్నలయందు మీ విషయమై విజాఞ్పనము చేయుచు,  

యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

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

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

ఎఫెసీయులకు 3:14 => ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి 

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

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

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

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

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:11 => అందువలన మన దేవుని యొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

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

తలచుకొని, నాకు సంపూరాణ్నందము కలుగుటకై నినున్ చూడవలెనని రేయింబగలు అపేకిష్ంచుచు, 

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

నీకు కలిగియునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు నేను విని 

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

నీ సతయ్పర్వరత్ననుగూరిచ్ సాక్షయ్ము చెపప్గా విని బహుగా సంతోషించితిని. 

వచనము 20 

ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన ఆధిపతయ్ముకంటెను 

అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు మాతర్మే  

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

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 24:7 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ 

పురాతనమైన తలుపులారా, మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  
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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.  

యిరిమ్యా 2:11 => దైవతవ్ము లేని తమ దేవతలను ఏ జనమైనను ఎపుప్డైనను మారుచ్కొనెనా? 

అయినను నా పర్జలు పర్యోజనము లేనిదానికై తమ మహిమను మారుచ్కొనిరి. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

1 కొరిందీయులకు 2:8 => అది లోకాధికారులలో ఎవనికిని తెలియదు; అది వారికి 

తెలిసియుండినయెడల మహిమాసవ్రూపియగు పర్భువును సిలువ వేయకపోయియుందురు. 

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

విశావ్స విషయములో మోమాటము గలవారై యుండకుడి. 

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

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

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

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.  

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

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

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

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

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

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

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

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

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

మీయొదద్కు వచిచ్ సతయ్మును బయలుపరచవలెననియైనను జాఞ్నోపదేశము చేయవలెననియైనను 

పర్వచింపవలెననియైనను బోధింపవలెననియైనను మీతో మాటలాడకపోయినయెడల, నావలన మీకు 

పర్యోజనమేమి? 

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

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 
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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. 

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

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

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. 

దానియేలు 10:1 => పారసీకరాజగు కోరెషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవతస్రమున 

బెలెత్షాజరు అను దానియేలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను; గొపప్ యుదధ్ము జరుగుననన్ ఆ 

సంగతి నిజమే; దానియేలు దాని గర్హించెను; అది దరశ్నమువలన అతనికి తెలిసినదాయెను.  

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

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

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

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 12:1 => అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయపడవలసి వచిచ్నది. 

పర్భువు దరశ్నములను గూరిచ్యు పర్తయ్క్షతలను గూరిచ్యు చెపుప్దును. 

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. 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 

పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 24:7 => వారు పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరిగిరాగా వారు నా జనులగునటుల్ను 

నేను వారి దేవుడనగునటుల్ను నేను యెహోవానని ననెన్రుగు హృదయమును వారికిచెచ్దను. 

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.  

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

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 
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యోహాను 8:54 => అందుకు యేసు ననున్ నేనే మహిమపరచుకొనినయెడల నా మహిమ వటిట్ది; 

మా దేవుడని మీరెవరినిగూరిచ్ చెపుప్దురో ఆ నా తండిర్యే ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు. 

యోహాను 8:55 => మీరు ఆయనను ఎరుగరు, నేనాయనను ఎరుగుదును; ఆయనను ఎరుగనని 

నేను చెపిప్నయెడల మీవలె నేనును అబదిధ్కుడనైయుందును గాని, నేనాయనను ఎరుగుదును, ఆయన 

మాట గైకొనుచునాన్ను. 

యోహాను 16:3 => వారు తండిర్ని ననున్ను తెలిసికొనలేదు గనుక ఈలాగు చేయుదురు. 

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. 

యోహాను 17:26 => నీవు నాయందు ఉంచిన పేర్మ వారియందు ఉండునటుల్ను, నేను వారియందు 

ఉండునటుల్ను, వారికి నీ నామమును తెలియజేసితిని, ఇంకను తెలియజేసెదనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

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

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

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

పేర్మయందు అతుకబడి, సంపూరణ్ గర్హింపుయొకక్ సకలైశవ్రయ్ము కలిగినవారై, దేవుని మరమ్మైయునన్ 

కీర్సుత్ను, సప్షట్ముగా తెలిసికొనన్వారై, తమ హృదయములలో ఆదరణ పొందవలెనని వారందరికొరకు 

పోరాడుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

తీతుకు 1:1 => దేవుడు ఏరప్రచుకొనినవారి విశావ్సము నిమితత్మును, 
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2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

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

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 2:3 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, దీనివలననే ఆయనను 

ఎరిగియునాన్మని తెలిసికొందుము. 

1 యోహాను 2:4 => ఆయనను ఎరిగియునాన్నని చెపుప్కొనుచు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొననివాడు 

అబదిధ్కుడు; వానిలో సతయ్ములేదు. 

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

నిరగ్మకాండము 28:3 => అహరోను నాకు యాజకుడగునటుల్ నీవు అతని పర్తిషిఠ్ంచుదువు. అతని 

వసత్రములను కుటుట్టకై నేను జాఞ్నాతమ్తో నింపిన వివేక హృదయులందరికి ఆజఞ్ ఇముమ్. 

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.  

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 24:2 => దీపము నితయ్ము వెలుగుచుండునటుల్ పర్దీపముకొరకు దంచితీసిన 

అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 
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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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:28 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. మహిమా 

బలమును యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:23 => దేవుడు సొలొమోనుయొకక్ హృదయమందుంచిన జాఞ్నోకుత్లను 

వినుటకై భూరాజులందరును అతని ముఖదరశ్నము చేయగోరిరి. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 119:18 => నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునందు ఆశచ్రయ్మైన సంగతులను చూచునటుల్ నా కనున్లు 

తెరువుము.  

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 20:12 => వినగల చెవి చూడగల కనున్ ఈ రెండును యెహోవా కలుగచేసినవే. 

పరమగీతము 1:15 => నా పిర్యురాలా, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ కనున్లు గువవ్కండుల్. 

పరమగీతము 7:4 => నీ కంధరము దంతగోపుర రూపము నీ నేతర్ములు జనపూరణ్మైన హెషోబ్ను 

పటట్ణమున నునన్ రెండు తటాకములతో సమానములు నీ నాసిక దమసుక్ దికుక్నకు చూచు లెబానోను 

శిఖరముతో సమానము. 

యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 
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యెషయా 42:7 => యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి 

పటుట్కొనియునాన్ను నినున్ కాపాడి పర్జలకొరకు నిబంధనగాను అనయ్జనులకు వెలుగుగాను నినున్ 

నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 52:8 => ఆలకించుము నీ కావలివారు పలుకుచునాన్రు కూడుకొని బిగగ్రగా 

పాడుచునాన్రు యెహోవా సీయోనును మరల రపిప్ంచగా వారు కనున్లార చూచుచునాన్రు.  

దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుదిధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

మతత్యి 13:16 => అయితే మీ కనున్లు చూచుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి, మీ చెవులు 

వినుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి. 

మతత్యి 15:10 => జనసమూహములను పిలిచి మీరు విని గర్హించుడి; 

మతత్యి 20:33 => వారు పర్భువా, మా కనున్లు తెరవవలెననిరి. 

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

వెలుగుమయమై యుండును; అది చెడినదైతే నీ దేహమును చీకటిమయమై యుండును. 

యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

యోహాను 8:19 => వారు నీ తండిర్ యెకక్డ ఉనాన్డని ఆయనను అడుగగా యేసు మీరు ననైన్నను 

నా తండిర్నైనను ఎరుగరు; ననున్ ఎరిగియుంటిరా నా తండిర్నికూడ ఎరిగియుందురని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱఱ్ల మంచి కాపరిని. 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 

యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 
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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 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

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

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్నుగూరిచ్న సాక్షయ్ము మీలో సిథ్రపరచబడినందున ఆయనయందు 

మీరు పర్తి విషయములోను,  

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

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

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 

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. 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

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

ఎరుగబడినవారునై యునాన్రు గనుక, బలహీనమైనవియు నిష పర్యోజనమైనవియునైన మూల 

పాఠములతటుట్ మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? 
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ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

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

సంగతినిగూరిచ్ మునుపు సంకేష్పముగా వార్సితిని. 

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

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

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 3:16 => 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 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

2 తిమోతి 2:7 => నేను చెపుప్ మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అనిన్ విషయములయందు పర్భువు 

నీకు వివేకమను గర్హించును. 

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

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

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

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

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

వచనము 21 

గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, ఎంతో హెచుచ్గా 

పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

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

వెలుగైయునాన్రు. 

కీరత్నలు 119:18 => నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునందు ఆశచ్రయ్మైన సంగతులను చూచునటుల్ నా కనున్లు 

తెరువుము.  

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 29:10 => యెహోవా మీమీద గాఢనిదార్తమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మీకు నేతర్ములుగా 

ఉనన్ పర్వకత్లను చెడగొటిట్యునాన్డు మీకు శిరసుస్లుగా ఉనన్ దీరఘ్దరుశ్లకు ముసుకువేసియునాన్డు.  

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. 

యెషయా 42:7 => యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి 

పటుట్కొనియునాన్ను నినున్ కాపాడి పర్జలకొరకు నిబంధనగాను అనయ్జనులకు వెలుగుగాను నినున్ 

నియమించియునాన్ను.  
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మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 

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

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

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

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

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. 

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

సహించిన పూరవ్పు దినములు జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

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

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 
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రోమీయులకు 5:4 => శర్మలయందును అతిశయపడుదము. 

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

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

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

నిరీకిష్ంపబడునది కనబడునపుప్డు, నిరీక్షణతో పనియుండదు; తాను చూచుచునన్ దానికొరకు ఎవడు 

నిరీకిష్ంచును? 

రోమీయులకు 8:25 => మనము చూడనిదానికొరకు నిరీకిష్ంచినయెడల ఓపికతో దానికొరకు 

కనిపెటుట్దుము. 

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

సఫలమగునని ఆతమ్దావ్రా ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

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 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

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

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

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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తీతుకు 3:7 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ దానికి వారసులమగుటకై ఆ పరిశుదాధ్తమ్ను 

మన రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా ఆయన మనమీద సమృదిధ్గా కుమమ్రించెను. 

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

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

1 యోహాను 3:2 => పిర్యులారా, యిపుప్డు మనము దేవుని పిలల్లమై యునాన్ము. మనమిక 

ఏమవుదుమో అది ఇంక పర్తయ్క్షపరచబడలేదు గాని ఆయన పర్తయ్క్షమైనపుప్డు ఆయన యునన్టుల్గానే 

ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము. 

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

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

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

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

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

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

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

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

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

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

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

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజుఞ్లై యుండుడి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడడ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

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

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

1 తిమోతి 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 

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

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

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

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

బలపరచును. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 3:16 => కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 24:2 => దీపము నితయ్ము వెలుగుచుండునటుల్ పర్దీపముకొరకు దంచితీసిన 

అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 
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సంఖాయ్కాండము 34:2 => కనాను దేశమున, అనగా పొలిమేరలచొపుప్న మీరు చీటుల్వేసి 

సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొను కనాను దేశమున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:20 => యెహోవా మిముమ్ను చేపటిట్ నేడునన్టుల్ మీరు తనకు 

సవ్కీయజనముగా నుండుటకై, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి ఆ యినుప కొలిమిలోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:9 => యెహోవా వంతు ఆయన జనమే ఆయన సావ్సథ్య్భాగము 

యాకోబే. 

1 రాజులు 8:53 => పర్భువా యెహోవా, నీవు మా పితరులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు నీవు 

నీ దాసుడైన మోషేదావ్రా పర్మాణమిచిచ్నటుల్ నీ సావ్సథ్య్మగునటుల్గా లోకమందునన్ 

జనులందరిలోనుండి వారిని పర్తేయ్కించితివి 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. 

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

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

కీరత్నలు 16:6 => మనోహర సథ్లములలో నాకు పాలు పార్పిత్ంచెను శేర్షఠ్మైన సావ్సథ్య్ము నాకు 

కలిగెను. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

కీరత్నలు 28:9 => నీ జనులను రకిష్ంపుము, నీ సావ్సథ్య్మును ఆశీరవ్దింపుము వారికి కాపరివై 

నితయ్ము వారిని ఉదధ్రింపుము. 
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కీరత్నలు 47:4 => తాను పేర్మించిన యాకోబునకు మహాతిశయాసప్దముగా మన సావ్సథ్య్మును 

ఆయన మనకొరకు ఏరాప్టు చేసియునాన్డు. 

కీరత్నలు 94:14 => యెహోవా తన పర్జలను ఎడబాయువాడు కాడు తన సావ్సథ్య్మును 

విడనాడువాడు కాడు. 

కీరత్నలు 106:5 => నీ సావ్సథ్య్మైనవారితో కూడికొని యాడునటుల్ నీ పర్జలయందు నీకునన్ 

దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము నాకు దరశ్నమిచిచ్ ననున్ రకిష్ంపుము.  

కీరత్నలు 126:3 => యెహోవా మనకొరకు గొపప్కారయ్ములు చేసియునాన్డు మనము 

సంతోషభరితులమైతివిు. 

కీరత్నలు 146:8 => యెహోవా గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవజేయువాడు యెహోవా కుర్ంగినవారిని 

లేవనెతుత్వాడు యెహోవా నీతిమంతులను పేర్మించువాడు 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 20:12 => వినగల చెవి చూడగల కనున్ ఈ రెండును యెహోవా కలుగచేసినవే. 

పరమగీతము 1:15 => నా పిర్యురాలా, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ కనున్లు గువవ్కండుల్. 

పరమగీతము 7:4 => నీ కంధరము దంతగోపుర రూపము నీ నేతర్ములు జనపూరణ్మైన హెషోబ్ను 

పటట్ణమున నునన్ రెండు తటాకములతో సమానములు నీ నాసిక దమసుక్ దికుక్నకు చూచు లెబానోను 

శిఖరముతో సమానము. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

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

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 
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యెషయా 52:8 => ఆలకించుము నీ కావలివారు పలుకుచునాన్రు కూడుకొని బిగగ్రగా 

పాడుచునాన్రు యెహోవా సీయోనును మరల రపిప్ంచగా వారు కనున్లార చూచుచునాన్రు.  

యెషయా 53:1 => మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను? యెహోవా బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? 

దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుదిధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:16 => అయితే మీ కనున్లు చూచుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి, మీ చెవులు 

వినుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి. 

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

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

యోహాను 5:19 => కాబటిట్ యేసు వారికి ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను తండిర్ యేది చేయుట కుమారుడు 

చూచునో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని చేయునో, వాటినే 

కుమారుడును ఆలాగే చేయును. 

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

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 
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రోమీయులకు 4:24 => మన పర్భువైన యేసును మృతులలోనుండి లేపినవానియందు 

విశావ్సముంచిన మనకును ఎంచబడునని మన నిమితత్ముకూడ వార్యబడెను. 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

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

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

రోమీయులకు 15:7 => కాబటిట్ కీర్సుత్ మిముమ్ను చేరుచ్కొనిన పర్కారము దేవునికి మహిమ 

కలుగునటుల్ మీరును ఒకనినొకడు చేరుచ్కొనుడి. 

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

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

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

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

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

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

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 
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ఎఫెసీయులకు 3:18 => మీరు దేవుని సంపూరణ్తయందు పూరు ణ్లగునటుల్గా, పేర్మయందు వేరుపారి 

సిథ్రపడి, సమసత్ పరిశుదుధ్లతో కూడ దాని వెడలుప్ పొడుగు లోతు ఎతుత్ ఎంతో గర్హించుకొనుటకును, 

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

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

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

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

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 2:7 => నేను చెపుప్ మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అనిన్ విషయములయందు పర్భువు 

నీకు వివేకమను గర్హించును. 

హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 
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హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

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

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

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. 

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

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

వచనము 22 

మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని ఆయనను సంఘమునకు 

శిరసుస్గా నియమించెను. 

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

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

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

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 
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కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

యెషయా 53:1 => మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను? యెహోవా బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? 

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 

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

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

శకిత్యైయునన్ది. 

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

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

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

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

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

Page  of 151 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 

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

మీరెరుగుదురు. 

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

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

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

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

నిరగ్మకాండము 13:3 => మోషే పర్జలతో నిటల్నెను మీరు దాసగృహమైన ఐగుపుత్నుండి బయలుదేరి 

వచిచ్న దినమును జాఞ్పకము చేసికొనుడి. యెహోవా తన బాహుబలముచేత దానిలోనుండి మిముమ్ను 

బయటికి రపిప్ంచెను; పులిసిన దేదియు తినవదుద్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:3 => నేను యెహోవా నామమును పర్కటించెదను మన దేవుని 

మహాతమ్య్మును కొనియాడుడి. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

కీరత్నలు 28:5 => యెహోవా కారయ్ములను వారు లక్షయ్పెటట్రు ఆయన హసత్కృతయ్ములను వారు 

లక్షయ్పెటట్రు కావున ఆయన వారిని వృదిధ్పరచక నిరూమ్లము చేయును.  

కీరత్నలు 106:2 => యెహోవా పరాకర్మ కారయ్ములను ఎవడు వరిణ్ంపగలడు? ఆయన కీరిత్ 

యంతటిని ఎవడు పర్కటింపగలడు? 

కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 

కీరత్నలు 118:23 => అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము 
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కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 

నహూము 1:3 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను 

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

మారుక్ 12:24 => అందుకు యేసు మీరు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని యెరుగకపోవుట 

వలననే పొరబడుచునాన్రు. 

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

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

లూకా 18:27 => ఆయన మనుషుయ్లకు అసాధయ్ములైనవి దేవునికి సాధయ్ములని 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 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

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

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 6:14 => దేవుడు పర్భువును లేపెను; మనలను కూడ తన శకిత్వలన లేపును. 
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1 కొరిందీయులకు 12:6 => నానా విధములైన కారయ్ములు కలవు గాని అందరిలోను అనిన్టిని 

జరిగించు దేవుడు ఒకక్డే. 

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

ఆయుధములు కలిగి, 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

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

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

ఎఫెసీయులకు 2:6 => కీర్సుత్యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము దావ్రా అతయ్ధికమైన 

తన కృపామహదైశవ్రయ్మును రాబోవు యుగములలో కనుపరచు నిమితత్ము, 

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 

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

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 
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కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 

2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

వచనము 23 

ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమసత్మును పూరిత్గా నింపుచునన్ వాని సంపూరణ్తయైయునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:6 => కీర్సుత్యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము దావ్రా అతయ్ధికమైన 

తన కృపామహదైశవ్రయ్మును రాబోవు యుగములలో కనుపరచు నిమితత్ము, 

రోమీయులకు 6:5 => మరియు ఆయన మరణముయొకక్ సాదృశయ్మందు ఆయనతో ఐకయ్ము 

గలవారమైనయెడల, ఆయన పునరుతాథ్నముయొకక్ సాదృశయ్మందును ఆయనతో ఐకయ్ము గలవారమై 

యుందుము. 

రోమీయులకు 6:6 => ఏమనగా మనమికను పాపమునకు దాసులము కాకుండుటకు పాపశరీరము 

నిరరథ్కమగునటుల్, మన పార్చీన సవ్భావము ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడెనని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 6:7 => చనిపోయినవాడు పాప విముకుత్డని తీరుప్ పొందియునాన్డు. 

రోమీయులకు 6:8 => మనము కీర్సుత్తోకూడ చనిపోయినయెడల, మృతులలోనుండి లేచిన కీర్సుత్ 

ఇకను చనిపోడనియు, 

రోమీయులకు 6:9 => మరణమునకు ఇకను ఆయనమీద పర్భుతవ్ము లేదనియు ఎరిగి, 

ఆయనతోకూడ జీవించుదుమని నముమ్చునాన్ము. 

రోమీయులకు 6:10 => ఏలయనగా ఆయన చనిపోవుట చూడగా, పాపము విషయమై, ఒకక్మారే 

చనిపోయెను గాని ఆయన జీవించుట చూడగా, దేవుని విషయమై జీవించుచునాన్డు 

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

కీర్సుత్యేసునందు సజీవులుగాను మిముమ్ను మీరే యెంచుకొనుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 

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

కీరత్నలు 16:9 => అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచునన్ది నా ఆతమ్ హరిష్ంచుచునన్ది నా 

శరీరముకూడ సురకిష్తముగా నివసించుచునన్ది 

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. 

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 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

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 
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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. 

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 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

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. 

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

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

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

మనషుయ్లకు ఈవులను అనుగర్హించెనని చెపప్బడియునన్ది. 
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ఎఫెసీయులకు 4:9 => ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొకక్ కిర్ంది భాగములకు 

దిగెననియు అరథ్మిచుచ్చునన్ది గదా. 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

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 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

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

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

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

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు చూచెదరని చెపెప్ను. 

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

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షు ఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

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

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

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

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 
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సంఖాయ్కాండము 24:19 => యాకోబు సంతానమున యేలిక పుటుట్ను. అతడు పటట్ణములోని 

శేషమును నశింపజేయును. 

యోబు 25:2 => అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త 

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 21:5 => నీ రక్షణవలన అతనికి గొపప్ మహిమ కలిగెను గౌరవ పర్భావములను నీవు 

అతనికి ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యెషయా 30:18 => కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డు 

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 33:5 => యెహోవా మహా ఘనత నొందియునాన్డు ఆయన ఉనన్తసథ్లమున నివసించుచు 

నాయ్యముతోను నీతితోను సీయోనును నింపెను. 

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 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 52:13 => ఆలకించుడి, నా సేవకుడు వివేకముగా పర్వరిత్ంచును అతడు హెచిచ్ంపబడి 

పర్సిదుధ్డై మహా ఘనుడుగా ఎంచబడును. 
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యెహెజేక్లు 10:1 => నేను చూచుచుండగా కెరూబులకు పైగానునన్ ఆకాశమండలము 

వంటిదానిలో నీలకాంతమయమైన సింహాసనమువంటిదొకటి అగుపడెను. 

యెహెజేక్లు 21:27 => నేను దానిని పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును; దాని 

సావ్సథ్య్కరత్ వచుచ్వరకు అదియు నిలువదు, అపుప్డు నేను దానిని అతనికిచెచ్దను.  

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 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. 

నహూము 1:3 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను 

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

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

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

మతత్యి 25:33 => తన కుడివైపున గొఱఱ్లను ఎడమవైపున మేకలను నిలువబెటుట్ను. 
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లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 9:51 => ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడు దినములు పరిపూరణ్మగుచునన్పుప్డు 

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

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

లూకా 18:27 => ఆయన మనుషుయ్లకు అసాధయ్ములైనవి దేవునికి సాధయ్ములని చెపెప్ను. 

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

పర్యాణమై 

లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 3:31 => పైనుండి వచుచ్వాడు అందరికి పైనునన్వాడు; భూమినుండి వచుచ్వాడు 

భూసంబంధియై భూసంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడును; పరలోకమునుండి వచుచ్వాడు 

అందరికి పైగానుండి 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

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

మా దేవుడని మీరెవరినిగూరిచ్ చెపుప్దురో ఆ నా తండిర్యే ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు. 

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

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

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

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 
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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 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

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 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 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 11:3 => పర్తి పురుషునికి శిరసుస్ కీర్సత్నియు, సతరీకి శిరసుస్ పురుషుడనియు, 

కీర్సుత్నకు శిరసుస్ దేవుడనియు మీరు తెలిసికొనవలెనని కోరుచునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:27 => దేవుడు సమసత్మును కీర్సుత్ పాదములకిర్ంద లోపరచియుంచెను. 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దని చెపిప్నపుప్డు ఆయనకు సమసత్మును లోపరచినవాడు తపప్ 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దను సంగతి విశదమే. 

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

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

ఆయుధములు కలిగి, 

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

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

నియమింపబడిన పౌలను నేనును, 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

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

గాని, 

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

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:10 => మరియు ఆయనయందు మీరును సంపూరు ణ్లై యునాన్రు; ఆయన సమసత్ 

పర్ధానులకును అధికారులకును శిరసైస్యునాన్డు; 

కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:11 => అందువలన మన దేవుని యొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

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

అందులోనికి మనకంటె ముందుగా మన పక్షమున పర్వేశించెను. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

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. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

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

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 
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పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 
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వచనము 1 

మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో 

కూడ బర్దికించెను. 

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

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

కొలొసస్యులకు 2:10 => మరియు ఆయనయందు మీరును సంపూరు ణ్లై యునాన్రు; ఆయన సమసత్ 

పర్ధానులకును అధికారులకును శిరసైస్యునాన్డు; 

హెబీర్యులకు 1:4 => మందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

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. 
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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 

అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 

కొలొసస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముమ్ను జీవింపచేసెను; ఆయన పర్ధానులను 

అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోతస్వముతో వారిని పటిట్ తెచిచ్ బాహాటముగా 

వేడుకకు కనుపరచెను. 

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

పర్ధానయాజకుడు మనకు ఉనాన్డు గనుక మనము ఒపుప్కొనినదానిని గటిట్గా చేపటుట్దము. 

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

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

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

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

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

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

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

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

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. 

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

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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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. 

హెబీర్యులకు 2:5 => మనము మాటలాడుచునన్ ఆ రాబోవు లోకమును ఆయన దూతలకు 

లోపరచలేదు. 

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. 
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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. 

యోబు 25:2 => అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త 

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 69:29 => నేను బాధపడినవాడనై వాయ్కులపడుచునాన్ను దేవా, నీ రక్షణ ననున్ ఉదధ్రించును 

గాక.  

కీరత్నలు 97:9 => ఏలయనగా యెహోవా, భూలోకమంతటికి పైగా నీవు మహోనన్తుడవై యునాన్వు 

సమసత్ దేవతలకు పైగా నీవు అతయ్ధికమైన ఔనన్తయ్ము పొందియునాన్వు.  

కీరత్నలు 103:19 => యెహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనమును సిథ్రపరచియునాన్డు. ఆయన 

అనిన్టిమీద రాజయ్పరిపాలన చేయుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

పరమగీతము 5:11 => అతని శిరసుస్ అపరంజి వంటిది అతని తలవెండుర్కలు కాకపక్షములవలె 

కృషణ్ వరణ్ములు అవి నొకుక్లు నొకుక్లుగా కనబడుచునన్వి. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

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 33:5 => యెహోవా మహా ఘనత నొందియునాన్డు ఆయన ఉనన్తసథ్లమున నివసించుచు 

నాయ్యముతోను నీతితోను సీయోనును నింపెను. 

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

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

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

సముఖమునకు తేబడెను. 

దానియేలు 12:1 => ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిలుచునటిట్ మహా అధిపతియగు 

మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు రాజయ్ముగా కూడిన కాలము మొదలుకొని యీ కాలము 

వరకు ఎనన్టికిని కలుగనంత ఆపద కలుగును; అయితే నీ జనులలో గర్ంథమునందు 

దాఖలైనవారెవరో వారు తపిప్ంచుకొందురు. 

మీకా 4:8 => మందల గోపురమా, సీయోను కుమారెత్ పరవ్తమా, మునుపటిలాగున యెరూషలేము 

కుమారెత్మీద నీకు పర్భుతవ్ము కలుగును; 

లూకా 10:22 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నాకు అపప్గింపబడియునన్ది; కుమారుడెవడో, తండిర్ 

తపప్ మరెవడును ఎరుగడు; తండిర్ ఎవడో, కుమారుడును కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ 

నుదేద్శించునో వాడును తపప్, మరెవడును ఎరుగడని చెపెప్ను. 

యోహాను 3:31 => పైనుండి వచుచ్వాడు అందరికి పైనునన్వాడు; భూమినుండి వచుచ్వాడు 

భూసంబంధియై భూసంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడును; పరలోకమునుండి వచుచ్వాడు 

అందరికి పైగానుండి 

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

బయలుదేరి వచెచ్ననియు, దేవునియొదద్కు వెళల్వలసియునన్దనియు యేసు ఎరిగి 
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ఎఫెసీయులకు 3:15 => మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శకిత్కలిగి ఆయన ఆతమ్వలన 

బలపరచబడునటుల్గాను, 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:8 => ఆయన సమసత్మును లోపరచినపుప్డు వానికి లోపరచకుండ దేనిని 

విడిచిపెటట్లేదు. పర్సుత్తమందు మనము సమసత్మును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు గాని  

వచనము 2 

మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా అవిధేయులైన వారిని 

ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న మునుపు 

నడుచుకొంటిరి. 

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

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

కీరత్నలు 8:6 => నీచేతిపనులమీద వానికి అధికారమిచిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 8:7 => గొఱఱ్లనిన్టిని, ఎడల్ననిన్టిని అడవి మృగములను ఆకాశపకుష్లను సముదర్ 

మతస్య్ములను 

కీరత్నలు 8:8 => సముదర్మారగ్ములలో సంచరించువాటి ననిన్టిని వాని పాదములకిర్ంద నీవు 

ఉంచియునాన్వు. 

కీరత్నలు 91:13 => నీవు సింహములను నాగుపాములను తొర్కెక్దవు కొదమ సింహములను 

భుజంగములను అణగదొర్కెక్దవు. 

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:26 => కడపట నశింపజేయబడు శతుర్వు మరణము. 

Page  of 175 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

1 కొరిందీయులకు 15:27 => దేవుడు సమసత్మును కీర్సుత్ పాదములకిర్ంద లోపరచియుంచెను. 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దని చెపిప్నపుప్డు ఆయనకు సమసత్మును లోపరచినవాడు తపప్ 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దను సంగతి విశదమే. 

హెబీర్యులకు 2:8 => ఆయన సమసత్మును లోపరచినపుప్డు వానికి లోపరచకుండ దేనిని 

విడిచిపెటట్లేదు. పర్సుత్తమందు మనము సమసత్మును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు గాని  

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. 

1 కొరిందీయులకు 11:3 => పర్తి పురుషునికి శిరసుస్ కీర్సత్నియు, సతరీకి శిరసుస్ పురుషుడనియు, 

కీర్సుత్నకు శిరసుస్ దేవుడనియు మీరు తెలిసికొనవలెనని కోరుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:8 => అతడు మా విషయములో నమమ్కమైన కీర్సుత్ పరిచారకుడు; అతడు 

ఆతమ్యందలి మీ పేర్మను మాకు తెలిపినవాడు. 

కొలొసస్యులకు 2:10 => మరియు ఆయనయందు మీరును సంపూరు ణ్లై యునాన్రు; ఆయన సమసత్ 

పర్ధానులకును అధికారులకును శిరసైస్యునాన్డు; 

కొలొసస్యులకు 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 3:21 => కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

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

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 26:6 => మరియు ఏబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ తెరలను 

ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను; అది ఒకటే మందిరమగును. 

1 రాజులు 5:3 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదు శతుర్వులను అతని పాదములకిర్ంద 

అణచువరకు అనిన్వైపులను యుదధ్ములు అతనికి కలిగియుండెను. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 18:39 => యుదధ్మునకు నీవు ననున్ బలము ధరింపజేసితివి నా మీదికి లేచినవారిని నా 

కిర్ంద అణచివేసితివి 

కీరత్నలు 18:43 => పర్జలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు ననున్ విడిపించితివి ననున్ 

అనయ్జనులకు అధికారిగా చేసితివి నేను ఎరుగని పర్జలు ననున్ సేవించెదరు 

కీరత్నలు 69:29 => నేను బాధపడినవాడనై వాయ్కులపడుచునాన్ను దేవా, నీ రక్షణ ననున్ ఉదధ్రించును 

గాక.  
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కీరత్నలు 103:19 => యెహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనమును సిథ్రపరచియునాన్డు. ఆయన 

అనిన్టిమీద రాజయ్పరిపాలన చేయుచునాన్డు.  

పరమగీతము 5:11 => అతని శిరసుస్ అపరంజి వంటిది అతని తలవెండుర్కలు కాకపక్షములవలె 

కృషణ్ వరణ్ములు అవి నొకుక్లు నొకుక్లుగా కనబడుచునన్వి. 

పరమగీతము 7:5 => నీ శిరసుస్ కరెమ్లు పరవ్త రూపము నీ తలవెండుర్కలు ధూమర్వరణ్ముగలవి. 

రాజు వాటి యుంగరములచేత బదుధ్డగుచునాన్డు. 

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 1:5 => గరభ్ములో నేను నినున్ రూపింపకమునుపే నినెన్రిగితిని, నీవు గరభ్మునుండి 

బయలుపడకమునుపే నేను నినున్ పర్తిషిఠ్ంచితిని, జనములకు పర్వకత్గా నినున్ నియమించితిని. 

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

మారుక్ 2:28 => అందువలన మనుషయ్కుమారుడు విశార్ంతిదినమునకును పర్భువైయునాన్డని 

వారితో చెపెప్ను. 

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

అపప్గించియునాన్డు. 

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

బయలుదేరి వచెచ్ననియు, దేవునియొదద్కు వెళల్వలసియునన్దనియు యేసు ఎరిగి 
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యోహాను 17:26 => నీవు నాయందు ఉంచిన పేర్మ వారియందు ఉండునటుల్ను, నేను వారియందు 

ఉండునటుల్ను, వారికి నీ నామమును తెలియజేసితిని, ఇంకను తెలియజేసెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:34 => దావీదు పరలోకమునకు ఎకిక్పోలేదు; అయితే అతడిటల్నెను నేను 

నీ శతుర్వులను నీ పాదములకిర్ంద పాదపీఠ 

1 కొరిందీయులకు 6:15 => మీ దేహములు కీర్సుత్నకు అవయవములైయునన్వని మీరెరుగరా? నేను 

కీర్సుత్యొకక్ అవయవములను తీసికొని వేశయ్యొకక్ అవయవములుగా చేయుదునా? 

అదెంతమాతర్మును తగదు. 

1 కొరిందీయులకు 10:17 => మన మందరము ఆ యొకటే రొటెట్లో పాలుపుచుచ్కొనుచునాన్ము; 

రొటెట్ యొకక్టే గనుక అనేకులమైన మనము ఒకక్ శరీరమైయునాన్ము. 

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

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

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

శిరసైస్యునాన్డు. కీర్సేత్ శరీరమునకు రక్షకుడైయునాన్డు. 

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

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

1 తిమోతి 3:5 => ఎవడైనను తన యింటివారిని ఏలనేరకపోయినయెడల అతడు దేవుని 

సంఘమును ఏలాగు పాలించును? 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

Page  of 179 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

వచనము 3 

వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు కోరికలను 

నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ వారివలెనే 

సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

ఎఫెసీయులకు 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

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

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

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. 

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 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. 
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ఎఫెసీయులకు 5:28 => అటువలెనే పురుషులు కూడ తమ సొంత శరీరములనువలె తమ భారయ్లను 

పేర్మింపబదుధ్లై యునాన్రు. తన భారయ్ను పేర్మించువాడు తనున్ పేర్మించుకొనుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:29 => తన శరీరమును దేవ్షించినవాడెవడును లేడు గాని పర్తివాడును దానిని 

పోషించి సంరకిష్ంచుకొనును. 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:31 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తండిర్ని తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారిదద్రును ఏకశరీరమగుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 5 :32 => ఈ మరమ్ము గొపప్ది ; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు 

సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 13:5 => కాబటిట్ ఆగర్హభయమునుబటిట్ మాతర్ము కాక మనసాస్కిష్నిబటిట్యు 

లోబడియుండుట ఆవశయ్కము. 

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

1 కొరిందీయులకు 12:14 => శరీరమొకక్టే అవయవముగా ఉండక అనేకమైన అవయవములుగా 

ఉనన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 12:15 => నేను చెయియ్ కాను గనుక శరీరములోని దానను కానని పాదము 

చెపిప్నంత మాతర్మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:16 => మరియు నేను కనున్ కాను గనుక శరీరములోనిదానను కానని చెవి 

చెపిప్నంత మాతర్మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 12:17 => శరీరమంతయు కనన్యితే వినుట ఎకక్డ? అంతయు వినుటయైతే 

వాసన చూచుట ఎకక్డ? 

1 కొరిందీయులకు 12:18 => అయితే దేవుడు అవయవములలో పర్తిదానిని తన చితత్పర్కారము 

శరీరములో నుంచెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:19 => అవనిన్యు ఒకక్ అవయవమైతే శరీరమెకక్డ?  

1 కొరిందీయులకు 12:20 => అవయవములు అనేకములైనను శరీరమొకక్టే. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 12:23 => శరీరములో ఏ అవయవములు ఘనతలేనివని తలంతుమో ఆ 

అవయవములను మరి ఎకుక్వగా ఘనపరచుచునాన్ము. సుందరములు కాని మన అవయవములకు 

ఎకుక్వైన సౌందరయ్ము కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 12:24 => సుందరములైన మన అవయవములకు ఎకుక్వ సౌందరయ్మకక్రలేదు.  

1 కొరిందీయులకు 12:25 => అయితే శరీరములో వివాదములేక, అవయవములు ఒకదానినొకటి 

యేకముగా పరామరిశ్ంచులాగున, దేవుడు తకుక్వ దానికే యెకుక్వ ఘనత కలుగజేసి, శరీరమును 

అమరిచ్యునాన్డు. 

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

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

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 కృతజుఞ్లై యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

1 కొరిందీయులకు 12:6 => నానా విధములైన కారయ్ములు కలవు గాని అందరిలోను అనిన్టిని 

జరిగించు దేవుడు ఒకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 15:28 => మరియు సమసత్మును ఆయనకు లోపరచబడినపుప్డు దేవుడు 

సరవ్ములో సరవ్మగు నిమితత్ము కుమారుడు తనకు సమసత్మును లోపరచిన దేవునికి తానే లోబడును. 

కొలొసస్యులకు 1:19 => ఆయన యందు సరవ్సంపూరణ్త నివసింపవలెననియు, 

కొలొసస్యులకు 2:9 => ఏలయనగా దేవతవ్ము యొకక్ సరవ్పరిపూరణ్త శరీరముగా కీర్సుత్నందు 

నివసించుచునన్ది; 

కొలొసస్యులకు 2:10 => మరియు ఆయనయందు మీరును సంపూరు ణ్లై యునాన్రు; ఆయన సమసత్ 

పర్ధానులకును అధికారులకును శిరసైస్యునాన్డు; 
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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. 

నిరగ్మకాండము 26:6 => మరియు ఏబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ తెరలను 

ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను; అది ఒకటే మందిరమగును. 

నిరగ్మకాండము 36:10 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరెచ్ను; మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరెచ్ను. 

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యోహాను 3:13 => మరియు పరలోకమునుండి దిగి వచిచ్నవాడే, అనగా పరలోకములో ఉండు 

మనుషయ్కుమారుడే తపప్ పరలోకమునకు ఎకిక్పోయిన వాడెవడును లేడు. 

యోహాను 17:26 => నీవు నాయందు ఉంచిన పేర్మ వారియందు ఉండునటుల్ను, నేను వారియందు 

ఉండునటుల్ను, వారికి నీ నామమును తెలియజేసితిని, ఇంకను తెలియజేసెదనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:5 => ఆలాగే అనేకులమైన మనము కీర్సుత్లో ఒకక్ శరీరముగా ఉండి, 

ఒకనికొకరము పర్తేయ్కముగా అవయవములమై యునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 6:15 => మీ దేహములు కీర్సుత్నకు అవయవములైయునన్వని మీరెరుగరా? నేను 

కీర్సుత్యొకక్ అవయవములను తీసికొని వేశయ్యొకక్ అవయవములుగా చేయుదునా? 

అదెంతమాతర్మును తగదు. 

1 కొరిందీయులకు 10:17 => మన మందరము ఆ యొకటే రొటెట్లో పాలుపుచుచ్కొనుచునాన్ము; 

రొటెట్ యొకక్టే గనుక అనేకులమైన మనము ఒకక్ శరీరమైయునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 11:3 => పర్తి పురుషునికి శిరసుస్ కీర్సత్నియు, సతరీకి శిరసుస్ పురుషుడనియు, 

కీర్సుత్నకు శిరసుస్ దేవుడనియు మీరు తెలిసికొనవలెనని కోరుచునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 12:27 => అటువలె, మీరు కీర్సుత్యొకక్ శరీరమైయుండి వేరు వేరుగా 

అవయవములై యునాన్రు 

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరు ణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

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

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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యోహాను 10:10 => దొంగ దొంగతనమును హతయ్ను నాశనమును చేయుటకు వచుచ్ను గాని 

మరిదేనికిని రాడు; గొఱఱ్లకు జీవము కలుగుటకును అది సమృధిధ్గా కలుగుటకును నేను వచిచ్తినని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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. 

రోమీయులకు 8:2 => కీర్సుత్యేసునందు జీవమునిచుచ్ ఆతమ్యొకక్ నియమము పాపమరణముల 

నియమమునుండి ననున్ విడిపించెను. ఎటల్నగా ధరమ్శాసత్రము దేనిని చేయజాలకపోయెనో దానిని 

దేవుడు చేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:45 => ఇందువిషయమై ఆదామను మొదటి మనుషుయ్డు జీవించు పార్ణి 

ఆయెనని వార్యబడి యునన్ది. కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆతమ్ ఆయెను. 

కొలొసస్యులకు 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 

కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 3:2 => పైనునన్ వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైన వాటిమీద మనసుస్ 

పెటుట్కొనకుడి; 

కొలొసస్యులకు 3:3 => ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము కీర్సుత్తో కూడ 

దేవునియందు దాచబడియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:4 => మనకు జీవమైయునన్ కీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరును ఆయనతో కూడ 

మహిమయందు పర్తయ్క్షపరచబడుదురు. 
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ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

మతత్యి 8:22 => యేసు అతని చూచి ననున్ వెంబడించుము; మృతులు తమ మృతులను 

పాతిపెటుట్కొననిమమ్ని చెపెప్ను. 

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. 

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

వచిచ్నవారిని బర్దికించును. 

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

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

1 తిమోతి 5:6 => సుఖభోగములయందు పర్వరిత్ంచునది బర్దుకుచుండియు చచిచ్నదై యుండును. 

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

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 

పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడడ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  
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ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడడ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడడ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

లేవీయకాండము 11:24 => వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న 

పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 9:10 => మీలోగాని మీ వంశములలోగాని ఒకడు శవమును ముటుట్టవలన 

అపవితుర్డైనను, దూరపర్యాణము చేయుచుండినను, అతడు యెహోవా పసాక్పండుగను 

ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:12 => తన తలిల్ గరభ్ములోనుండి పుటిట్నపప్టికే సగముమాంసము కీష్ణించిన 

శిశు శవమువలె ఆమెను ఉండనియయ్కుమని మోషేతో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 19:11 => ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై 

యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:12 => నీవు ఐగుపుత్లో దాసుడవైయుండిన సంగతిని జాఞ్పకము 

చేసికొని, యీ కటట్డలను ఆచరించి జరుపుకొనవలెను. 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

కీరత్నలు 68:13 => గొఱఱ్ల దొడల్మధయ్ను మీరు పండుకొనగా గువవ్ల రెకక్లు వెండితో 

కపప్బడినటుల్నన్ది వాటి యీకెల రెకక్లు పచచ్ని బంగారుతో కపప్బడినటుట్నన్ది. 

కీరత్నలు 80:18 => అపుప్డు మేము నీయొదద్నుండి తొలగిపోము నీవు మముమ్ను బర్దికింపుము 

అపుప్డు నీ నామమునుబటిట్యే మేము మొఱఱ్పెటుట్దుము 

కీరత్నలు 104:30 => నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అవి సృజింపబడును అటుల్ నీవు భూతలమును 

నూతనపరచుచునాన్వు. 
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సామెతలు 21:16 => వివేకమారగ్ము విడిచి తిరుగువాడు పేర్తల గుంపులో కాపురముండును. 

సామెతలు 29:13 => బీదలును వడిడ్కిచుచ్వారును కలిసికొందురు ఉభయులకు వెలుగునిచుచ్వాడు 

యెహోవాయే. 

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడడ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

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

ఇశార్యేలీయులనందరిని సూచించుచునన్వి. వారుమన యెముకలు ఎండిపోయెను, మన ఆశ 

విఫలమాయెను, మనము నాశనమైపోతివిు అని యనుకొనుచునాన్రు  

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 7:11 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో 

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

లూకా 9:60 => అందుకాయన మృతులు తమ మృతులను పాతిపెటుట్కొననిముమ్; నీవు వెళి ల్ దేవుని 

రాజయ్మును పర్కటించుమని వానితో చెపెప్ను. 

యోహాను 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 
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యోహాను 8:21 => మరియొకపుప్డు ఆయన నేను వెళి ల్పోవుచునాన్ను; మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని 

మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురు; నేను వెళుల్చోటికి మీరు రాలేరని 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. 

యోహాను 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 

రోమీయులకు 3:10 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డును లేడు 

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 5:6 => ఏలయనగా మనమింక బలహీనులమైయుండగా, కీర్సుత్ యుకత్కాలమున 

భకిత్హీనులకొరకు చనిపోయెను. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 

రోమీయులకు 11:30 => మీరు గతకాలమందు దేవునికి అవిధేయులైయుండి, యిపుప్డు వారి 

అవిధేయతనుబటిట్ కరుణింపబడితిరి.  

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

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 
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2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:21 => మరియు గతకాలమందు దేవునికి దూరసుథ్లును, మీ దుష కిర్యలవలన 

మీ మనసుస్లో విరోధభావము గలవారునై యుండిన మిముమ్ను కూడ 

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 5 

కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

యోబు 31:7 => నాయ్యమైన తార్సులో ఆయన ననున్ తూచును గాక. నేను తోర్వవిడిచి 

నడచినయెడల నా మనసుస్ నా కనున్లను అనుసరించి సంచరించినయెడల మాలినయ్మేమైనను 

నాచేతులకు తగిలినయెడల  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 

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

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

కొలొసస్యులకు 1:21 => మరియు గతకాలమందు దేవునికి దూరసుథ్లును, మీ దుష కిర్యలవలన 

మీ మనసుస్లో విరోధభావము గలవారునై యుండిన మిముమ్ను కూడ 

కొలొసస్యులకు 3:7 => పూరవ్ము వారి మధయ్ జీవించినపుప్డు మీరును వీటిని అనుసరించి 

నడుచుకొంటిరి. 

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

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

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

కీరత్నలు 17:14 => లోకుల చేతిలోనుండి ఈ జీవితకాలములోనే తమ పాలు పొందిన యీ లోకుల 

చేతిలోనుండి నీ హసత్బలముచేత ననున్ రకిష్ంపుము. నీవు నీ దానములతో వారి కడుపు నింపుచునాన్వు 

వారు కుమారులు కలిగి తృపిత్నొందుదురు తమ ఆసిత్ని తమ పిలల్లకు విడచిపెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 23:10 => దేశము వయ్భిచారులతో నిండియునన్ది, జనుల నడవడి చెడడ్దాయెను, వారి 

శౌరయ్ము అనాయ్యమున కుపయోగించుచునన్ది గనుక శాపగర్సత్మై దేశము దుఃఖపడుచునన్ది; 

అడవిబీళుల్ ఎండిపోయెను. 

లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 
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యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడడ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 8:23 => అపుప్డాయన మీరు కిర్ందివారు, నేను పైనుండువాడను; మీరు ఈ లోక 

సంబంధులు, నేను ఈ లోకసంబంధుడను కాను. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

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

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

1 కొరిందీయులకు 5:10 => అయితే ఈలోకపు జారులతోనైనను, లోభులతోనైనను, 

దోచుకొనువారితోనైనను, విగర్హారాధకులతోనైనను, ఏమాతర్మును సాంగతయ్ము చేయవదద్ని కాదు; 

ఆలాగైతే మీరు లోకములోనుండి వెళి ల్పోవలసి వచుచ్ను గదా? 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 

యాకోబు 1:7 => అటిట్ మనుషుయ్డు దివ్మనసుక్డై, తన సమసత్ మారగ్ములయందు అసిథ్రుడు  

యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 

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

లోకమును పేర్మించినయెడల తండిర్ పేర్మ వానిలో నుండదు. 

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

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 
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1 యోహాను 2:17 => లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచునన్వి గాని, దేవుని చితత్మును 

జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును. 

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

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 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 

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

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

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

ఒపుప్కొనజేయును. 

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

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

Page  of 194 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

యోబు 1:7 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిమీద ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

మతత్యి 12:43 => అపవితార్తమ్ ఒక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. 

మతత్యి 12:44 => విశార్ంతి దొరకనందున నేను వదలివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి వెళుల్దుననుకొని 

వచిచ్, ఆ యింట ఎవరును లేక అది ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి, వెళి ల్ తనకంటె చెడడ్వైన మరి 

యేడు దయయ్ములను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; అవి దానిలో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును. 
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మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడడ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

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 11:24 => అపవితార్తమ్ యొక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. విశార్ంతి దొరకనందున నేను విడిచివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి 

వెళుల్దుననుకొని 

లూకా 11:25 => వచిచ్, ఆ యిలుల్ ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి 

లూకా 11:26 => వెళి ల్, తనకంటె చెడడ్వైన మరి యేడు (అపవితర్) ఆతమ్లను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; 

అవి అందులో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును; అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి 

మొదటిదానికంటె చెడడ్దగునని చెపెప్ను.  

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 

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

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 

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

కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన 

పుటిట్ంచియుండెను గనుక 
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యోహాను 13:27 => వాడు ఆ ముకక్ పుచుచ్కొనగానే సాతాను వానిలో పర్వేశించెను. యేసు నీవు 

చేయుచునన్ది తవ్రగా చేయుమని వానితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

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

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 యోహాను 4:4 => చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉనన్వాడు లోకములో 

ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు వారిని జయించియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

యెషయా 30:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే లోబడని పిలల్లకు శర్మ పాపమునకు పాపము 

కూరుచ్కొనునటుల్గా వారు ననున్ అడుగక ఆలోచన చేయుదురు నా ఆతమ్ నియమింపని 

సంధిచేసికొందురు  

యెషయా 57:4 => మీరెవని ఎగతాళి చేయుచునాన్రు? ఎవని చూచి నోరు తెరచి నాలుక 

చాచుచునాన్రు? మీరు తిరుగుబాటు చేయువారును అబదిధ్కులును కారా? 

హోషేయ 10:9 => ఇశార్యేలూ, గిబియా దినములనుండి నీవు పాపము చేయుచు వచిచ్తివి, అచచ్ట 

వారు నిలిచియుండిరి. దురామ్రుగ్లమీద జరిగిన యుదధ్ము గిబియాలో వారిమీదకి రాగా 
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మతత్యి 11:19 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును తార్గుచును వచెచ్ను గనుక ఇదిగో వీడు 

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

మతత్యి 13:38 => పొలము లోకము; మంచి వితత్నములు రాజయ్సంబంధులు? గురుగులు దుషుట్ని 

సంబంధులు? 

కొలొసస్యులకు 3:6 => వాటివలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయుల మీదికి వచుచ్ను. 

1 పేతురు 1:14 => నేను పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లై యుండుడని 

వార్యబడియునన్ది.  

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 

లేవీయకాండము 11:16 => కపిరిగాడు, కోకిల, 

లేవీయకాండము 17:7 => వారు వయ్భిచారులై అనుసరించుచు వచిచ్న దయయ్ముల పేరట 

వధించినటుల్ ఇకమీదట తమ బలిపశువులను వధింపరాదు. ఇది వారి తర తరములకు వారికి 

నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 9:10 => మీలోగాని మీ వంశములలోగాని ఒకడు శవమును ముటుట్టవలన 

అపవితుర్డైనను, దూరపర్యాణము చేయుచుండినను, అతడు యెహోవా పసాక్పండుగను 

ఆచరింపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 17:10 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను తిరుగబడిన వారినిగూరిచ్ 

ఆనవాలుగా కాపాడబడునటుల్, అహరోను కఱఱ్ను మరల శాసనముల యెదుట ఉంచుము. వారు 

చావకుండునటుల్ నాకు వినబడకుండ వారి సణుగులను కేవలము అణచి మానిప్వేసిన వాడవౌదువు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => మరియు నేను నా జనులైన ఇశార్యేలీయుల కొరకు ఒక సథ్లము 

ఏరప్రచి వారిని నాటుదును, వారు మరి తిరుగులాడక తమ సాథ్నమందు కాపురముందురు, 

పూరవ్మందు జరిగినటుల్ను, నా జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద నేను నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించిన 

కాలము మొదలుకొని జరుగుచు వచిచ్నటుల్ను, దుషుట్లు వారిని ఇక శర్మ పెటట్కుందురు; 

యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

కీరత్నలు 102:20 => చెరసాలలో ఉనన్వారి మూలుగ్లను వినుటకును చావునకు విధింపబడినవారిని 

విడిపించుటకును 

సామెతలు 21:8 => దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము 

యథారథ్ము. 

పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడడ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  
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మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

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 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

లూకా 4:5 => అపుప్డు అపవాది ఆయనను తీసికొనిపోయి, భూలోక రాజయ్ములనిన్టిని ఒక 

నిమిషములో ఆయనకు చూపించి 

లూకా 4:6 => ఈ అధికారమంతయు, ఈ రాజయ్ముల మహిమయు నీకితుత్ను; అది నాకపప్గింపబడి 

యునన్ది, అదెవనికి నేను ఇయయ్గోరుదునో వానికితుత్ను; 

లూకా 10:6 => సమాధానపాతుర్డు అకక్డ నుండినయెడల మీ సమాధానము అతనిమీద నిలుచును; 

లేనియెడల అది మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

లూకా 11:24 => అపవితార్తమ్ యొక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. విశార్ంతి దొరకనందున నేను విడిచివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి 

వెళుల్దుననుకొని 

లూకా 15:15 => వెళి ల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

యోహాను 8:34 => అందుకు యేసు పాపము చేయు పర్తివాడును పాపమునకు దాసుడని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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. 

Page  of 200 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

రోమీయులకు 11:30 => మీరు గతకాలమందు దేవునికి అవిధేయులైయుండి, యిపుప్డు వారి 

అవిధేయతనుబటిట్ కరుణింపబడితిరి.  

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

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

1 కొరిందీయులకు 2:12 => దేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము 

లౌకికాతమ్ను కాక దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ ఆతమ్ను పొందియునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 3:3 => మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై 

మనుషయ్రీతిగా నడుచుకొనువారు కారా? 

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. 

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

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

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

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

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

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 
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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. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 9:11 => పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉనాన్డు; హెబీర్ భాషలో వానికి అబదో ద్నని 

పేరు, గీర్సు దేశపు భాషలో వానిపేరు అపొలుల్యోను.  

వచనము 6 

కీర్సుత్యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము దావ్రా అతయ్ధికమైన తన 

కృపామహదైశవ్రయ్మును రాబోవు యుగములలో కనుపరచు నిమితత్ము, 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడడ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

యెషయా 64:7 => నీ నామమునుబటిట్ మొఱఱ్పెటుట్వాడొకడును లేకపోయెను నినున్ ఆధారము 

చేసికొనుటకై తనున్తాను పోర్తాస్హపరచుకొను వాడొకడును లేడు నీవు మాకు ముఖము చాటు 

చేసికొంటివి మా దోషములచేత నీవు మముమ్ను కరిగించియునాన్వు.  
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దానియేలు 9:5 => మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమునుబటిట్ మా రాజులకును మా 

యధిపతులకును మా పితరులకును యూదయదేశ జనులకందరికిని చెపిప్న మాటలను ఆలకింపక 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

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. 

దానియేలు 9:8 => పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును 

మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 

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

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

రోమీయులకు 3:9 => ఆలాగైన ఏమందుము? మేము వారికంటె శేర్షు ఠ్లమా? తకుక్వవారమా? 

ఎంతమాతర్మును కాము. యూదులేమి గీర్సు దేశసుథ్లేమి అందరును పాపమునకు లోనైయునాన్రని 

యింతకుముందు దోషారోపణ చేసియునాన్ము.  

రోమీయులకు 3:10 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డును లేడు 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

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. 

రోమీయులకు 3:16 => నాశనమును కషట్మును వారి మారగ్ములలో ఉనన్వి.  
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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. 

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. 

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

తీరచ్బడడు గదా. 

గలతీయులకు 3:22 => యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలముగా కలిగిన వాగాద్నము 

విశవ్సించువారికి అనుగర్హింపబడునటుల్, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 
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దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

1 యోహాను 1:10 => మనము పాపము చేయలేదని చెపుప్కొనినయెడల, ఆయనను అబదిధ్కునిగా 

చేయువారమగుదుము; మరియు ఆయన వాకయ్ము మనలో ఉండదు. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:16 => ఆయన గతకాలములలో సమసత్జనులను తమ తమ 

మారగ్ములయందు నడువనిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 
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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 11:30 => మీరు గతకాలమందు దేవునికి అవిధేయులైయుండి, యిపుప్డు వారి 

అవిధేయతనుబటిట్ కరుణింపబడితిరి.  

1 పేతురు 2:10 => ఒకపుప్డు పర్జగా ఉండక యిపుప్డు దేవుని పర్జయైతిరి; ఒకపుప్డు 

కనికరింపబడక యిపుప్డు కనికరింపబడినవారైతిరి. 

1 యోహాను 2:8 => మరియు కొర్తత్ ఆజఞ్ను మీకు వార్యుచునాన్ను. చీకటి గతించుచునన్ది, 

సతయ్మైన వెలుగు ఇపుప్డు పర్కాశించుచునన్ది గనుక అది ఆయన యందును మీ యందును సతయ్మే. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

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

ఇతరమైన అపేక్షలును లోపల చొచిచ్, వాకయ్మును అణచివేయుటవలన అది నిషఫ్లమగును. 

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. 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 6:12 => కాబటిట్ శరీర దురాశలకు లోబడునటుల్గా చావునకు లోనైన మీ శరీరమందు 

పాపమును ఏలనియయ్కుడి. 

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 
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గలతీయులకు 5:16 => నేను చెపుప్నదేమనగా ఆతామ్నుసారముగా నడుచుకొనుడి, అపుప్డు మీరు 

శరీరేచఛ్ను నెరవేరచ్రు. 

గలతీయులకు 5:17 => శరీరము ఆతమ్కును ఆతమ్ శరీరమునకును విరోధముగా అపేకిష్ంచును. ఇవి 

యొకదానికొకటి వయ్తిరేకముగా ఉనన్వి గనుక మీరేవి చేయ నిచఛ్యింతురో వాటిని చేయకుందురు. 

గలతీయులకు 5:18 => మీరు ఆతమ్చేత నడిపింపబడినయెడల ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారు కారు. 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

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

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

గలతీయులకు 5:24 => కీర్సుత్యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని యిచఛ్లతోను దురాశలతోను 

సిలువవేసి యునాన్రు. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 
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యాకోబు 4:2 => మీరాశించుచునాన్రు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహతయ్ చేయుదురు 

మతస్రపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోటాల్డుదురు యుదధ్ము చేయుదురు గాని దేవుని 

అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు. 

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

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

1 పేతురు 1:14 => నేను పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లై యుండుడని 

వార్యబడియునన్ది.  

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

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

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

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

నడుచు పరిహాసకులుందురని 

యూదా 1:18 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లులు పూరవ్మందు మీతో చెపిప్న మాటలను 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 
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రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

రోమీయులకు 8:8 => కాగా శరీరసవ్భావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు. 

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

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

మానుషేచఛ్వలన నైనను పుటిట్నవారు కారు. 

ఆదికాండము 5:3 => ఆదాము నూటముపప్ది యేండుల్ బర్దికి తన పోలికెగా తన సవ్రూపమున 

కుమారుని కని అతనికి షేతు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడడ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడడ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

యోబు 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

ఎవడును పుటట్నేరడు. 
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యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

యోబు 15:15 => ఆలోచించుము ఆయన తన దూతలయందు నమిమ్కయుంచడు. ఆకాశ 

వైశాలయ్ము ఆయన దృషిట్కి పవితర్ము కాదు. 

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

యోబు 25:4 => నరుడు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు ఎటుల్ కాగలడు? సతరీకి పుటిట్నవాడు ఆయన 

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

యోహాను 3:1 => యూదుల అధికారియైన నీకొదేమను పరిసయుయ్డొకడుండెను. 

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 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 3:4 => అందుకు నీకొదేము ముసలివాడైన మనుషుయ్డేలాగు జనిమ్ంపగలడు? 

రెండవమారు తలిల్ గరబ్మందు పర్వేశించి జనిమ్ంపగలడా అని ఆయనను అడుగగా 

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

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 

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; 

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. 
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రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుయ్ని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా ఏలాగు 

చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 

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

తీరచ్బడడు గదా. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

రోమీయులకు 3:9 => ఆలాగైన ఏమందుము? మేము వారికంటె శేర్షు ఠ్లమా? తకుక్వవారమా? 

ఎంతమాతర్మును కాము. యూదులేమి గీర్సు దేశసుథ్లేమి అందరును పాపమునకు లోనైయునాన్రని 

యింతకుముందు దోషారోపణ చేసియునాన్ము.  

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 
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రోమీయులకు 3:23 => ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అనుగర్హించు 

మహిమను పొందలేకపోవుచునాన్రు.  

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

లేవీయకాండము 11:16 => కపిరిగాడు, కోకిల, 

సంఖాయ్కాండము 17:10 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను తిరుగబడిన వారినిగూరిచ్ 

ఆనవాలుగా కాపాడబడునటుల్, అహరోను కఱఱ్ను మరల శాసనముల యెదుట ఉంచుము. వారు 

చావకుండునటుల్ నాకు వినబడకుండ వారి సణుగులను కేవలము అణచి మానిప్వేసిన వాడవౌదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:39 => ఆ దినమున మంచిచెడడ్లనెరుగని మీ కుమారులు, అనగా 

అపహరింపబడుదురని మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లు దానిలో పర్వేశింతురు; దానిని వారికిచెచ్దను; వారు 

దానిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

1 సమూయేలు 26:16 => నీ పర్వరత్న అనుకూలము కాదు, నీవు శిక్షకు పాతుర్డవే; యెహోవా చేత 

అభిషేకము నొందిన నీ యేలినవానికి నీవు రక్షకముగా నుండలేదు; యెహోవా జీవముతోడు నీవు 

మరణశిక్షకు పాతుర్డవు. రాజుయొకక్ యీటె యెకక్డనునన్దో చూడుము, అతని తలగడ యొదద్నునన్ 

నీళల్బుడిడ్ యెకక్డనునన్దో చూడుము అని పలికెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => మరియు నేను నా జనులైన ఇశార్యేలీయుల కొరకు ఒక సథ్లము 

ఏరప్రచి వారిని నాటుదును, వారు మరి తిరుగులాడక తమ సాథ్నమందు కాపురముందురు, 

పూరవ్మందు జరిగినటుల్ను, నా జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద నేను నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించిన 

కాలము మొదలుకొని జరుగుచు వచిచ్నటుల్ను, దుషుట్లు వారిని ఇక శర్మ పెటట్కుందురు; 

నెహెమాయ్ 1:6 => నీ చెవియొగిగ్ నీ నేతర్ములు తెరచి నీ సనిన్ధిని దివారాతర్ము నీ దాసులైన 

ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా నేను చేయు పార్రథ్న అంగీకరించుము. నీకు విరోధముగ పాపము చేసిన 

ఇశార్యేలు కుమారుల దోషమును నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. నేనును నా తండిర్ యింటివారును 

పాపము చేసియునాన్ము. 
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యోబు 11:12 => అయితే అడవి గాడిదపిలల్ నరుడై పుటిట్ననాటికిగాని బుదిధ్హీనుడు వివేకికాడు. 

కీరత్నలు 14:3 => వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు మేలుచేయు వారెవరును లేరు, 

ఒకక్డైనను లేడు 

కీరత్నలు 58:3 => తలిల్కడుపున పుటిట్నది మొదలుకొని భకిత్హీనులు విపరీత బుదిధ్ కలిగియుందురు 

పుటిట్నతోడనే అబదధ్ములాడుచు తపిప్పోవుదురు. 

కీరత్నలు 102:20 => చెరసాలలో ఉనన్వారి మూలుగ్లను వినుటకును చావునకు విధింపబడినవారిని 

విడిపించుటకును 

సామెతలు 21:8 => దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము 

యథారథ్ము. 

సామెతలు 22:15 => బాలుని హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా పుటుట్ను శికాష్దండము 

దానిని వానిలోనుండి తోలివేయును. 

పర్సంగి 7:29 => ఇది యొకటిమాతర్ము నేను కనుగొంటిని, ఏమనగా దేవుడు నరులను 

యథారథ్వంతులనుగా పుటిట్ంచెను గాని వారు వివిధమైన తంతర్ములు కలిప్ంచుకొనియునాన్రు. 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

యెషయా 48:8 => అవి నీకు వినబడనే లేదు నీకు తెలియబడనే లేదు పూరవ్మునుండి నీ చెవి 

తెరువబడనేలేదు నీవు అపనమమ్కసుథ్డవై నీ తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని తిరుగుబాటు 

చేయువాడవని అనిపించుకొంటివని నాకు తెలియును.  

యెషయా 57:4 => మీరెవని ఎగతాళి చేయుచునాన్రు? ఎవని చూచి నోరు తెరచి నాలుక 

చాచుచునాన్రు? మీరు తిరుగుబాటు చేయువారును అబదిధ్కులును కారా? 

యిరిమ్యా 9:14 => తమ హృదయమూరఖ్తచొపుప్న జరిగించుటకై తమ పితరులు తమకు నేరిప్నటుల్ 

బయలు దేవతలను అనుసరించుచునాన్రు గనుకనే వారి దేశము పాడైపోయెను. 
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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 32:36 => కావున ఇశార్యేలు దేవుడగు యెహోవా ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్ యీ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు అది ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను తెగులుచేతను పీడింపబడినదై బబులోను రాజు 

చేతికి అపప్గింపబడునని మీరీ పటట్ణమునుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్రు గదా. 

యెహెజేక్లు 16:3 => పర్భువైన యెహోవా యెరూషలేమును గూరిచ్ యీ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు 

నీ ఉతప్తిత్యు నీ జననమును కనానీయుల దేశసంబంధమైనవి; నీ తండిర్ అమోరీయుడు, నీ తలిల్ 

హితీత్యురాలు. 

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

నాయొదద్కు వచుచ్చునాన్వా? అని ఆయనను నివారింపజూచెను గాని 

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 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

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

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

లూకా 10:6 => సమాధానపాతుర్డు అకక్డ నుండినయెడల మీ సమాధానము అతనిమీద నిలుచును; 

లేనియెడల అది మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

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

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

లూకా 15:15 => వెళి ల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

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

కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన 

పుటిట్ంచియుండెను గనుక 

రోమీయులకు 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 

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 7:5 => ఏలయనగా మనము శరీరసంబంధులమై యుండినపుప్డు మరణారథ్మైన 

ఫలమును ఫలించుటకై , ధరమ్శాసత్రమువలననైన పాపేచఛ్లు మన అవయవములలో 

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

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

1 కొరిందీయులకు 3:3 => మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై 

మనుషయ్రీతిగా నడుచుకొనువారు కారా? 

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. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

కొలొసస్యులకు 3:6 => వాటివలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయుల మీదికి వచుచ్ను. 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

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 4:6 => మృతులు శరీర విషయములో మానవరీతయ్ తీరుప్ పొందునటుల్ను ఆతమ్ 

విషయములో దేవునిబటిట్ జీవించునటుల్ను వారికి కూడ సువారత్ పర్కటింపబడెను. 
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2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

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

వచనము 7 

కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

నిరగ్మకాండము 33:19 => ఆయన నా మంచితనమంతయు నీ యెదుట కనుపరచెదను; యెహోవా 

అను నామమును నీ యెదుట పర్కటించెదను. నేను కరుణించువాని కరుణించెదను, ఎవనియందు 

కనికరపడెదనో వానియందు కనికరపడెదననెను. 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

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 
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క్షమించుటకు సిదధ్మైన దేవుడవును, దయావాతస్లయ్తలు గలవాడవును, దీరఘ్శాంతమును బహు 

కృపయు గలవాడవునై యుండి వారిని విసరిజ్ంపలేదు. 

కీరత్నలు 51:1 => దేవా, నీ కృపచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము నీ వాతస్లయ్ బాహుళయ్ము చొపుప్న నా 

అతికర్మములను తుడిచివేయుము  

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

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

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

కృపాసతయ్ములతో నిండినవాడవు 

కీరత్నలు 103:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరు ణ్డు దీరఘ్శాంతుడు కృపాసమృదిధ్గలవాడు. 

కీరత్నలు 103:9 => ఆయన ఎలల్పుప్డు వాయ్జెయ్మాడువాడు కాడు ఆయన నితయ్ము కోపించువాడు 

కాడు. 

కీరత్నలు 103:10 => మన పాపములనుబటిట్ మనకు పర్తికారము చేయలేదు మన దోషములనుబటిట్ 

మనకు పర్తిఫలమియయ్లేదు. 

కీరత్నలు 103:11 => భూమికంటె ఆకాశము ఎంత ఉనన్తముగా ఉనన్దో ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉనన్ది.  

కీరత్నలు 145:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్ములు గలవాడు ఆయన దీరఘ్శాంతుడు 

కృపాతిశయముగలవాడు. 

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.  

యెషయా 55:8 => నా తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ తోర్వలు నా తోర్వలవంటిని కావు 

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

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

యోనా 4:2 => యెహోవా, నేను నా దేశమందుండగా ఇటుల్ జరుగునని నేననుకొంటిని గదా? 

అందువలననే నీవు కటాక్షమును జాలియును బహు శాంతమును అతయ్ంత కృపయుగల దేవుడవై 

యుండి, పశాచ్తాత్పపడి కీడు చేయక మానుదువని నేను తెలిసికొని దానికి ముందుగానే తరీష్షునకు 

పారిపోతిని. 

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. 

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

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

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. 
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రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

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

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:7 => మీరు సరవ్ జనములకంటె విసాత్ర జనమని యెహోవా మిముమ్ను 

పేర్మించి మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనలేదు. సమసత్ జనములకంటె మీరు లెకక్కు తకుక్వేగదా. 

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 9:6 => మీరు లోబడనొలల్ని వారు గనుక ఈ మంచి దేశమును 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నీతినిబటిట్ నీకియయ్డని నీవు తెలిసికొనవలెను. 

యిరిమ్యా 31:3 => చాలకాలము కిర్ందట యెహోవా నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను శాశవ్తమైన 

పేర్మతో నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను గనుక విడువక నీయెడల కృప చూపుచునాన్ను. 

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.  
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యెహెజేక్లు 16:7 => మరియు నేల నాటబడిన చిగురు వృదిధ్యగునటుల్ నేను నినున్ వృదిధ్లోనికి 

తేగా నీవు ఎదిగి పెదద్దానవై ఆభరణభూషితురాలవైతివి; దిగంబరివై వసత్రహీనముగానునన్ నీకు సత్నము 

లేరప్డెను, తలవెండుర్కలు పెరిగెను. 

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. 

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. 

యోహాను 3:17 => లోకము తన కుమారుని దావ్రా రక్షణ పొందుటకేగాని లోకమునకు తీరుప్ 

తీరుచ్టకు దేవుడాయనను లోకములోనికి పంపలేదు. 

రోమీయులకు 5:8 => అయితే దేవుడు మనయెడల తన పేర్మను వెలల్డిపరచుచునాన్డు; ఎటల్నగా 

మనమింకను పాపులమైయుండగానే కీర్సుత్ మనకొరకు చనిపోయెను. 

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. 

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

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

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

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

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. 

1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 

1 యోహాను 4:11 => పిర్యులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు పేర్మింపగా మనమొకనినొకడు 

పేర్మింప బదుధ్లమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 4:12 => ఏ మానవుడును దేవుని ఎపుప్డును చూచియుండలేదు; మన మొకనినొకడు 

పేర్మించినయెడల దేవుడు మనయందు నిలిచియుండును ; ఆయన పేర్మ మనయందు 

సంపూరణ్మగును. 

1 యోహాను 4:13 => దీనివలన మనము ఆయనయందు నిలిచియునాన్మనియు ఆయన 

మనయందునాన్డనియు తెలిసికొనుచునాన్ము; ఏలయనగా ఆయన మనకు తన ఆతమ్లో పాలు 

దయచేసియునాన్డు. 

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

మేము చూచి, సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము. 

1 యోహాను 4:15 => యేసు దేవుని కుమారుడని యెవడు ఒపుప్కొనునో, వానిలో దేవుడు 

నిలిచియునాన్డు, వాడు దేవునియందునాన్డు. 
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1 యోహాను 4:16 => మనయెడల దేవునికి ఉనన్ పేర్మను మనమెరిగినవారమై దాని 

నముమ్కొనియునాన్ము; దేవుడు పేర్మాసవ్రూపియైయునాన్డు, పేర్మయందు నిలిచియుండువాడు 

దేవునియందు నిలిచియునాన్డు, దేవుడు వానియందు నిలిచియునాన్డు. 

1 యోహాను 4:17 => తీరుప్ దినమందు మనకు ధైరయ్ము కలుగునటుల్ దీనివలన పేర్మ మనలో 

పరిపూరణ్ము చేయబడియునన్ది; ఏలయనగా ఆయన ఎటిట్వాడైయునాన్డో మనము కూడ ఈ 

లోకములో అటిట్వారమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 4:18 => పేర్మలో భయముండదు; అంతేకాదు; పరిపూరణ్ పేర్మ భయమును 

వెళల్గొటుట్ను; భయము దండనతో కూడినది; భయపడువాడు పేర్మయందు పరిపూరణ్ము 

చేయబడినవాడు కాడు. 

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

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 

నిరగ్మకాండము 15:13 => నీవు విమోచించిన యీ పర్జలను నీ కృపచేత తోడుకొనిపోతివి నీ 

బలముచేత వారిని నీ పరిశుదాధ్లయమునకు నడిపించితివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:4 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని తోలివేసిన 

తరువాత నేను ఈ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్గా యెహోవా నా నీతినిబటిట్ ననున్ పర్వేశపెటెట్నని 

అనుకొనవదుద్. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని 

వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:5 => అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా బిలాము మాట విననొలల్కుండెను. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ పేర్మించెను గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నిమితత్ము ఆ శాపమును 

ఆశీరావ్దముగా చేసెను. 

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

వశముననుందురు వారు నీ పాదములయొదద్ సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.  
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యోబు 40:14 => అపుప్డు నీ దకిష్ణహసత్మే నినున్ రకిష్ంపగలదని నేను నినున్గూరిచ్ ఒపుప్కొనెదను. 

కీరత్నలు 25:7 => నా బాలయ్ పాపములను నా అతికర్మములను జాఞ్పకము చేసికొనకుము. యెహోవా 

నీ కృపనుబటిట్ నీ దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకములో ఉంచుకొనుము. 

కీరత్నలు 31:16 => నీ సేవకుని మీద నీ ముఖకాంతి పర్కాశింపజేయుము నీ కృపచేత ననున్ 

రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 47:4 => తాను పేర్మించిన యాకోబునకు మహాతిశయాసప్దముగా మన సావ్సథ్య్మును 

ఆయన మనకొరకు ఏరాప్టు చేసియునాన్డు. 

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

సంభవించినదానిని దేవుడు నాకు చూపించును. 

కీరత్నలు 102:21 => ఆయన తన ఉనన్తమైన పరిశుదాధ్లయమునుండి వంగి చూచెననియు 

ఆకాశమునుండి భూమిని దృషిట్ంచెననియు 

కీరత్నలు 103:11 => భూమికంటె ఆకాశము ఎంత ఉనన్తముగా ఉనన్దో ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉనన్ది.  

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

వారిమీద యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారిమీద  

కీరత్నలు 104:30 => నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అవి సృజింపబడును అటుల్ నీవు భూతలమును 

నూతనపరచుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 108:4 => యెహోవా, నీ కృప ఆకాశముకంటె ఎతత్యినది నీ సతయ్ము మేఘములంత 

ఎతుత్గానునన్ది. 

కీరత్నలు 116:5 => యెహోవా దయాళుడు నీతిమంతుడు మన దేవుడు వాతస్లయ్త గలవాడు. 

కీరత్నలు 119:17 => (గీమెల ) నీ సేవకుడనైన నేను బర్దుకునటుల్ నాయెడల నీ దయారసము 

చూపుము నీ వాకయ్మునుబటిట్ నేను నడుచుకొనుచుందును. 

కీరత్నలు 143:11 => యెహోవా, నీ నామమునుబటిట్ ననున్ బర్దికింపుము నీ నీతినిబటిట్ నా 

పార్ణమును శర్మలోనుండి తపిప్ంపుము. 
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యెషయా 43:7 => నా మహిమ నిమితత్ము నేను సృజించినవారిని నా నామము పెటట్బడిన 

వారినందరిని తెపిప్ంచుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుటిట్ంచినవాడను నేనే. 

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

యెషయా 63:7 => యెహోవా మనకు చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ యెహోవా కృపాతిశయమును 

యెహోవా సోత్తర్ములను గానముచేతును. తన వాతస్లయ్మునుబటిట్యు కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్యు 

ఇశార్యేలుయొకక్ వంశసుథ్లకు ఆయన చూపిన మహాకనికరమును నేను పర్కటన చేసెదను.  

హోషేయ 14:4 => వారు విశావ్సఘాతకులు కాకుండ నేను వారిని గుణపరచుదును. వారిమీదనునన్ 

నా కోపము చలాల్రెను, మనసూఫ్రిత్గా వారిని సేన్హింతును. 

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. 

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. 

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

మతత్యి 7:11 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో 

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

Page  of 226 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

మారుక్  4 : 1 1 = > అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము ( తెలిసికొనుట ) మీకు 

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

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

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

లూకా 18:27 => ఆయన మనుషుయ్లకు అసాధయ్ములైనవి దేవునికి సాధయ్ములని చెపెప్ను. 

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

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

యోహాను 6:44 => అందుకు యేసు మీలో మీరు సణుగుకొనకుడి; 

యోహాను 17:26 => నీవు నాయందు ఉంచిన పేర్మ వారియందు ఉండునటుల్ను, నేను వారియందు 

ఉండునటుల్ను, వారికి నీ నామమును తెలియజేసితిని, ఇంకను తెలియజేసెదనని చెపెప్ను. 

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

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

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

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 
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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. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

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

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

సంపూరణ్ నిశచ్యతతోను మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ సంగతి మాకు తెలియును.  

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

మీరెరుగుదురు. 

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

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 
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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. 

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

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

1 యోహాను 4:8 => దేవుడు పేర్మాసవ్రూపి, పేర్మలేని వాడు దేవుని ఎరుగడు. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

వచనము 8 

మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన కలిగినది కాదు, దేవుని 

వరమే. 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

రోమీయులకు 5:6 => ఏలయనగా మనమింక బలహీనులమైయుండగా, కీర్సుత్ యుకత్కాలమున 

భకిత్హీనులకొరకు చనిపోయెను. 
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రోమీయులకు 5:8 => అయితే దేవుడు మనయెడల తన పేర్మను వెలల్డిపరచుచునాన్డు; ఎటల్నగా 

మనమింకను పాపులమైయుండగానే కీర్సుత్ మనకొరకు చనిపోయెను. 

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

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

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

వచిచ్నవారిని బర్దికించును. 

యోహాను 6:63 => ఆతమ్యే జీవింపచేయుచునన్ది; శరీరము కేవలము నిష పర్యోజనము. నేను 

మీతో చెపిప్యునన్ మాటలు ఆతమ్యు జీవమునైయునన్వి గాని 

రోమీయులకు 8:2 => కీర్సుత్యేసునందు జీవమునిచుచ్ ఆతమ్యొకక్ నియమము పాపమరణముల 

నియమమునుండి ననున్ విడిపించెను. ఎటల్నగా ధరమ్శాసత్రము దేనిని చేయజాలకపోయెనో దానిని 

దేవుడు చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

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

నముమ్చునాన్ము గదా? అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనెను. 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 
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రోమీయులకు 4:16 => ఈ హేతువు చేతను ఆ వాగాద్నమును యావతస్ంతతికి, అనగా ధరమ్శాసత్రము 

గలవారికి మాతర్ముకాక అబార్హామునకునన్టిట్ విశావ్సము గలవారికికూడ దృఢము కావలెనని, 

కృపననుసరించినదై యుండునటుల్, అది విశావ్సమూలమైనదాయెను. 

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

తొర్కిక్ంచును. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

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

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

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

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

పర్కటన 22:21 => పర్భువైన యేసు కృప పరిశుదుధ్లకు తోడై యుండును గాక. ఆమేన . 

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 

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 9:4 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని తోలివేసిన 

తరువాత నేను ఈ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్గా యెహోవా నా నీతినిబటిట్ ననున్ పర్వేశపెటెట్నని 
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అనుకొనవదుద్. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని 

వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:5 => అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా బిలాము మాట విననొలల్కుండెను. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ పేర్మించెను గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నిమితత్ము ఆ శాపమును 

ఆశీరావ్దముగా చేసెను. 

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

వశముననుందురు వారు నీ పాదములయొదద్ సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.  

కీరత్నలు 47:4 => తాను పేర్మించిన యాకోబునకు మహాతిశయాసప్దముగా మన సావ్సథ్య్మును 

ఆయన మనకొరకు ఏరాప్టు చేసియునాన్డు. 

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

సంభవించినదానిని దేవుడు నాకు చూపించును. 

కీరత్నలు 104:30 => నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అవి సృజింపబడును అటుల్ నీవు భూతలమును 

నూతనపరచుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 119:17 => (గీమెల ) నీ సేవకుడనైన నేను బర్దుకునటుల్ నాయెడల నీ దయారసము 

చూపుము నీ వాకయ్మునుబటిట్ నేను నడుచుకొనుచుందును. 

కీరత్నలు 119:40 => నీ ఉపదేశములు నాకు అధిక పిర్యములు నీతినిబటిట్ ననున్ బర్దికింపుము. 

కీరత్నలు 143:11 => యెహోవా, నీ నామమునుబటిట్ ననున్ బర్దికింపుము నీ నీతినిబటిట్ నా 

పార్ణమును శర్మలోనుండి తపిప్ంపుము. 

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 31:3 => చాలకాలము కిర్ందట యెహోవా నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను శాశవ్తమైన 

పేర్మతో నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను గనుక విడువక నీయెడల కృప చూపుచునాన్ను. 
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యెహెజేక్లు 16:6 => అయితే నేను నీయొదద్కు వచిచ్, రకత్ములో పొరుల్చునన్ నినున్ చూచి నీ 

రకత్ములో పొరిల్యునన్ నీవు బర్దుకుమని నీతో చెపిప్తిని, నీవు నీ రకత్ములో పొరిల్యునన్ను బర్దుకుమని 

నీతో చెపిప్తిని.  

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

నేను మీలోనికి జీవాతమ్ను రపిప్ంచుచునాన్ను; 

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 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

మతత్యి 7:11 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో 

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

మతత్యి 8:22 => యేసు అతని చూచి ననున్ వెంబడించుము; మృతులు తమ మృతులను 

పాతిపెటుట్కొననిమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

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

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

లూకా 9:60 => అందుకాయన మృతులు తమ మృతులను పాతిపెటుట్కొననిముమ్; నీవు వెళి ల్ దేవుని 

రాజయ్మును పర్కటించుమని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 
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యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

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 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 17:26 => నీవు నాయందు ఉంచిన పేర్మ వారియందు ఉండునటుల్ను, నేను వారియందు 

ఉండునటుల్ను, వారికి నీ నామమును తెలియజేసితిని, ఇంకను తెలియజేసెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

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 6:13 => మరియు మీ అవయవములను దురీన్తి సాధనములుగా పాపమునకు 

అపప్గింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిముమ్ను మీరే దేవునికి 

అపప్గించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అపప్గించుడి. 

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

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 
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రోమీయులకు 9:16 => కాగా పొందగోరువానివలననైనను, పర్యాసపడువానివలననైనను కాదు 

గాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును. 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

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

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

పేర్మించి, నా కొరకు తనున్తాను అపప్గించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశావ్సమువలన 

జీవించుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

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

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

కొలొసస్యులకు 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 

కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

Page  of 235 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

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

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

సంపూరణ్ నిశచ్యతతోను మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ సంగతి మాకు తెలియును.  

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

మీరెరుగుదురు. 

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

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

1 తిమోతి 5:6 => సుఖభోగములయందు పర్వరిత్ంచునది బర్దుకుచుండియు చచిచ్నదై యుండును. 

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

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

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

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

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

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

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

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

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 

1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 
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పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

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

వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శతుర్వులు 

వారిని చూచిరి 

వచనము 9 

అది కిర్యలవలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలులేదు. 

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

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

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. 

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

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 
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కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 

కొలొసస్యులకు 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 

కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 3:2 => పైనునన్ వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైన వాటిమీద మనసుస్ 

పెటుట్కొనకుడి; 

కొలొసస్యులకు 3:3 => ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము కీర్సుత్తో కూడ 

దేవునియందు దాచబడియునన్ది. 

మతత్యి 26:29 => నా తండిర్ రాజయ్ములో మీతోకూడ నేను ఈ దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు 

దినమువరకు, ఇకను దాని తార్గనని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

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

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

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

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

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

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

ఘనపరచును. 

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

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 
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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. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

యోహాను 17:25 => నీతి సవ్రూపుడవగు తండీర్, లోకము నినున్ ఎరుగలేదు; నేను నినున్ 

ఎరుగుదును; నీవు ననున్ పంపితివని వీరెరిగియునాన్రు. 

యోహాను 17:26 => నీవు నాయందు ఉంచిన పేర్మ వారియందు ఉండునటుల్ను, నేను వారియందు 

ఉండునటుల్ను, వారికి నీ నామమును తెలియజేసితిని, ఇంకను తెలియజేసెదనని చెపెప్ను. 

పర్కటన 3:20 => ఇదిగో నేను తలుపునొదద్ నిలుచుండి తటుట్చునాన్ను. ఎవడైనను నా సవ్రము విని 

తలుపుతీసినయెడల, నేను అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము 

చేయుదుము. 

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

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

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

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

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

అంతఃపురములోనికి ననున్ చేరుచ్కొనెను నినున్బటిట్ మేము సంతోషించి ఉతస్హించెదము 

దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మను ఎకుక్వగా సమ్రించెదము యథారథ్మైన మనసుస్తో వారు నినున్ 

పేర్మించుచునాన్రు.  

యెషయా 41:20 => నేను అరణయ్ములో దేవదారు వృక్షమును తుమమ్చెటల్ను గొంజిచెటల్ను 

తైలవృక్షమును నాటించెదను అడవిలో తమాలవృక్షములను సరళవృక్షములను నేరెడి వృక్షములను 

నాటెదను.  

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

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

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

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

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

తెరలోపల పర్వేశించుచునన్ది. 

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

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

వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శతుర్వులు 

వారిని చూచిరి 

వచనము 10 

మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు 

చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన పనియై యునాన్ము. 
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ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 3:21 => కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  

కీరత్నలు 106:48 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సుత్తినొందును గాక 

పర్జలందరు ఆమేన  అందురు గాక. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

యెషయా 60:15 => నీవు విసరిజ్ంపబడుటనుబటిట్యు దేవ్షింపబడుటనుబటిట్యు ఎవడును నీ 

మారగ్మున దాటిపోవుటలేదు . నినున్ శాశవ్త శోభాతిశయముగాను బహు తరములకు 

సంతోషకారణముగాను చేసెదను.  

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

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

అపరాధములచేత చచిచ్నవారమై యుండినపుప్డు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా పేర్మచేత 

మనలను కీర్సుత్తో కూడా బర్దికించెను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:12 => మేలు చేయవలెనని మీలో కలుగు పర్తి యాలోచనను, విశావ్స 

యుకత్మైన పర్తి కారయ్మును బలముతో సంపూరణ్ము చేయుచు, మన దేవుడు తన పిలుపునకు 

మిముమ్ను యోగుయ్లుగా ఎంచునటుల్ మీకొరకు ఎలల్పుప్డును పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  
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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. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

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

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

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

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

2 సమూయేలు 7:19 => ఇంత హెచుచ్గా చేసినదంతయు నీ దృషిట్కి కొంచెమై, మానవుల 

పదధ్తినిబటిట్ , బహుకాలము జరిగిన తరువాత నీ దాసుడనైన నా సంతానమునకు 
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కలుగబోవుదానినిగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్యునాన్వు. యెహోవా నా పర్భువా, దావీదు అను నేను ఇక 

నీతో ఏమి చెపుప్కొందును? 

కీరత్నలు 6:4 => యెహోవా, తిరిగి రముమ్, ననున్ విడిపింపుము నీ కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 111:2 => యెహోవా కిర్యలు గొపప్వి వాటియందు ఇషట్ము గలవారందరు వాటిని 

విచారించుదురు. 

యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యిరిమ్యా 14:21 => నీ నామమునుబటిట్ మముమ్ను తోర్సివేయకుము, పర్శసత్మైన నీ 

సింహాసనమును అవమానపరచకుము, మాతో నీవు చేసిన నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము, దాని 

భర్షఠ్పరచకుమీ. 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

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

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

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

మహిమపరచితిని, మరల మహిమపరతును అని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

యోహాను 13:31 => వాడు వెళి ల్న తరువాత యేసు ఇటల్నెను ఇపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు 

మహిమపరచబడియునాన్డు; దేవుడును ఆయనయందు మహిమపరచబడియునాన్డు. 

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

నముమ్చునాన్ము గదా? అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 
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రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

రోమీయులకు 5:8 => అయితే దేవుడు మనయెడల తన పేర్మను వెలల్డిపరచుచునాన్డు; ఎటల్నగా 

మనమింకను పాపులమైయుండగానే కీర్సుత్ మనకొరకు చనిపోయెను. 

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

కీర్సుత్యేసునందు సజీవులుగాను మిముమ్ను మీరే యెంచుకొనుడి. 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

1 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్నుగూరిచ్న సాక్షయ్ము మీలో సిథ్రపరచబడినందున ఆయనయందు 

మీరు పర్తి విషయములోను,  

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

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  
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2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

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

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

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

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 3:16 => కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

1 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 
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హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

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

వచనము 11 

కాబటిట్ మునుపు శరీర విషయములో అనయ్జనులై యుండి, శరీరమందుచేతితో చేయబడిన సునన్తి 

గలవారు అనబడిన వారిచేత సునన్తి లేనివారనబడిన మీరు 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

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

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

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

విధింపబడును. 

లూకా 7:50 => అందుకాయన నీ విశావ్సము నినున్ రకిష్ంచెను, సమాధానము గలదానవై వెళుల్మని 

ఆ సతరీతో చెపెప్ను. 

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. 
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యోహాను 3:17 => లోకము తన కుమారుని దావ్రా రక్షణ పొందుటకేగాని లోకమునకు తీరుప్ 

తీరుచ్టకు దేవుడాయనను లోకములోనికి పంపలేదు. 

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 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

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

అడుగగా 

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

కిర్యయని వారితో చెపెప్ను.  

యోహాను 6:35 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను జీవాహారము నేనే; నాయొదద్కు వచుచ్వాడు 

ఏమాతర్మును ఆకలిగొనడు, 

యోహాను 6:40 => ఆయన నాకు అనుగర్హించిన దానియంతటిలో నేనేమియు పోగొటుట్కొనక, 

అంతయ్దినమున దాని లేపుటయే ననున్ పంపినవాని చితత్మైయునన్ది. 

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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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 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

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 :5 => పనిచేయక , భకిత్హీనుని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వానియందు 

విశావ్సముంచువానికి వాని విశావ్సము నీతిగా ఎంచబడుచునన్ది. 
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రోమీయులకు 4:16 => ఈ హేతువు చేతను ఆ వాగాద్నమును యావతస్ంతతికి, అనగా ధరమ్శాసత్రము 

గలవారికి మాతర్ముకాక అబార్హామునకునన్టిట్ విశావ్సము గలవారికికూడ దృఢము కావలెనని, 

కృపననుసరించినదై యుండునటుల్, అది విశావ్సమూలమైనదాయెను. 

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 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 3:22 => యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలముగా కలిగిన వాగాద్నము 

విశవ్సించువారికి అనుగర్హింపబడునటుల్, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను. 

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. 

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

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

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

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 
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మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

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. 

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

యోహాను 6:44 => అందుకు యేసు మీలో మీరు సణుగుకొనకుడి; 

యోహాను 6:65 => మరియు ఆయన తండిర్చేత వానికి కృప అనుగర్హింపబడకుంటే ఎవడును 

నాయొదద్కు రాలేడని యీ హేతువునుబటిట్ మీతో చెపిప్తిననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

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

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

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

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

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

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

మాటవలన కలుగును. 

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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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. 

కీరత్నలు 6:4 => యెహోవా, తిరిగి రముమ్, ననున్ విడిపింపుము నీ కృపనుబటిట్ ననున్ రకిష్ంచుము. 

కీరత్నలు 27:13 => సజీవుల దేశమున నేను యెహోవా దయను పొందుదుననన్ నమమ్కము నాకు 

లేనియెడల నేనేమవుదును? యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము  

కీరత్నలు 37:39 => బాధ కలుగునపుప్డు ఆయనే వారికి ఆశర్య దురగ్ము. యెహోవా వారికి 

సహాయుడై వారిని రకిష్ంచును వారు యెహోవా శరణుజొచిచ్యునాన్రు గనుక 

కీరత్నలు 105:45 => తన ధరమ్శాసత్రవిధులను ఆచరించునటుల్ను అనయ్జనుల భూములను ఆయన 

వారికపప్గించెను జనముల కషాట్రిజ్తమును వారు సావ్ధీనపరచుకొనిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

మతత్యి 20:9 => దాదాపు అయిదు గంటలకు కూలికి కుదిరినవారు వచిచ్ ఒకొక్క దేనారము 

చొపుప్న తీసికొనిరి. 

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

పక్షవాయువు గలవానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:24 => వెంటనే ఆ చినన్వాని తండిర్ నముమ్చునాన్ను, నాకు అపనమమ్కముండకుండ 

సహాయము చేయుమని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

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

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 
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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 

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 18:27 => తరువాత అతడు అకయకు పోదలచినపుప్డు అతనిని 

చేరుచ్కొనవలెనని సహోదరులు పోర్తాస్హపరచుచు అకక్డి శిషుయ్లకు వార్సిరి. అతడకక్డికి వచిచ్ 

కృపచేత విశవ్సించినవారికి చాల సహాయము చేసెను. 

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 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 3:27 => కాబటిట్ అతిశయకారణమెకక్డ? అది కొటిట్వేయబడెను. ఎటిట్ 

నాయ్యమునుబటిట్ అది కొటిట్వేయబడెను? కిర్యా నాయ్యమునుబటిట్యా? కాదు, విశావ్స 

నాయ్యమునుబటిట్యే. 

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

మనుషుయ్డు ధనుయ్డని దావీదుకూడ చెపుప్చునాన్డు. 
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రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 

రోమీయులకు 6:15 => అటల్యినయెడల కృపకే గాని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనగువారము కామని 

పాపము చేయుదమా? అదెనన్టికిని కూడదు. 

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

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

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

విశావ్సము వయ్రథ్మైతేనేగాని, నేను ఏ ఉపదేశరూపముగా సువారత్ మీకు పర్కటించితినో ఆ 

ఉపదేశమును మీరు గటిట్గా పటుట్కొనియునన్యెడల ఆ సువారత్వలననే మీరు రక్షణ 

పొందువారైయుందురు. 

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

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

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

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

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

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 
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తీతుకు 1:1 => దేవుడు ఏరప్రచుకొనినవారి విశావ్సము నిమితత్మును, 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

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 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

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

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

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

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

భదర్పరచబడియునన్ది. 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

వచనము 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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రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

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 4:2 => అబార్హాము కిర్యల మూలముగా నీతిమంతుడని తీరచ్బడినయెడల అతనికి 

అతిశయ కారణము కలుగును గాని అది దేవుని యెదుట కలుగదు. 

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

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

రోమీయులకు 9:16 => కాగా పొందగోరువానివలననైనను, పర్యాసపడువానివలననైనను కాదు 

గాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును. 

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

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

1 కొరిందీయులకు 1:29 => ఎనిన్కైనవారిని వయ్రథ్ము చేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, 

తృణీకరింపబడినవారిని, ఎనిన్కలేనివారిని దేవుడు ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

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

1 కొరిందీయులకు 1:31 => అతిశయించువాడు పర్భువునందే అతిశయింపవలెను అని 

వార్యబడినది నెరవేరునటుల్ దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జాఞ్నమును నీతియు పరిశుదధ్తయు 

విమోచనమునాయెను. 

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

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 
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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 

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. 

సంఖాయ్కాండము 23:4 => దేవుడు బిలాముకు పర్తయ్క్షము కాగా అతడు నేను ఏడు బలిపీఠములను 

సిదధ్పరచి పర్తి దానిమీదను ఒక కోడెను ఒక పొటే ట్లును అరిప్ంచితినని ఆయనతో చెపప్గా, 

నాయ్యాధిపతులు 7:2 => యెహోవా నీతో నునన్ జనులు ఎకుక్వమంది, నేను వారిచేతికి 

మిదాయ్నీయులను అపప్గింపతగదు ; ఇశార్యేలీయులు నా బాహుబలము నాకు రక్షణ 

కలుగచేసికొనెననుకొని నామీద అతిశయించుదురేమో. 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

యోహాను 6:65 => మరియు ఆయన తండిర్చేత వానికి కృప అనుగర్హింపబడకుంటే ఎవడును 

నాయొదద్కు రాలేడని యీ హేతువునుబటిట్ మీతో చెపిప్తిననెను. 

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

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

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 
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వచనము 13 

అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ రకత్మువలన సమీపసుథ్లై 

యునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:6 => బుదిధ్లేని అవివేక జనమా, ఇటుల్ యెహోవాకు పర్తికారము 

చేయుదురా? ఆయన నినున్ సృషిట్ంచిన తండిర్ కాడా?ఆయనే నినున్ పుటిట్ంచి సాథ్పించెను. 

కీరత్నలు 100:3 => యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుటిట్ంచెను మనము 

ఆయన వారము మనము ఆయన పర్జలము ఆయన మేపు గొఱఱ్లము. 

కీరత్నలు 138:8 => యెహోవా నా పక్షమున కారయ్ము సఫలముచేయును. యెహోవా, నీ కృప 

నిరంతరముండును నీచేతి కారయ్ములను విడిచిపెటట్కుము.  

యెషయా 19:25 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నా జనమైన ఐగుపీత్యులారా, నాచేతుల 

పనియైన అషూష్రీయులారా, నా సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఆశీరవ్దింపబడుదురని చెపిప్ 

వారిని ఆశీరవ్దించును. 

యెషయా 29:23 => అతని సంతానపువారు తమ మధయ్ నేను చేయు కారయ్మును చూచునపుప్డు నా 

నామమును పరిశుదధ్ పరచుదురు యాకోబు పరిశుదధ్ దేవుని పరిశుదధ్ పరచుదురు ఇశార్యేలు దేవునికి 

భయపడుదురు.  

యెషయా 43:21 => నా నిమితత్ము నేను నిరిమ్ంచిన జనులు నా సోత్ర్తర్మును పర్చురము చేయుదురు. 

యెషయా 44:21 => యాకోబూ, ఇశార్యేలూ; వీటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము నీవు నా సేవకుడవు 

నేను నినున్ నిరిమ్ంచితిని ఇశార్యేలూ, నీవు నాకు సేవకుడవై యునాన్వు నేను నినున్ మరచిపోజాలను.  

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 
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సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

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 32:39 => 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. 

యోహాను 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 3:4 => అందుకు నీకొదేము ముసలివాడైన మనుషుయ్డేలాగు జనిమ్ంపగలడు? 

రెండవమారు తలిల్ గరబ్మందు పర్వేశించి జనిమ్ంపగలడా అని ఆయనను అడుగగా 

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

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 

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

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 
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2 కొరిందీయులకు 5:5 => దీని నిమితత్ము మనలను సిదధ్పరచినవాడు దేవుడే; మరియు ఆయన తన 

ఆతమ్ అను సంచకరువును మనకనుగర్హించియునాన్డు. 

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

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

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 . 

ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

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

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

గలతీయులకు 6:15 => కొర్తత్సృషిట్ పొందుటయే గాని సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు. 

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 
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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. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

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

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

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

సదావ్కయ్మందును మిముమ్ను సిథ్రపరచును గాక. 

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. 

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 2:21 => ఎవడైనను వీటిలో చేరక తనున్తాను పవితర్పరచుకొనినయెడల వాడు పరిశుదధ్ 

పరచబడి, యజమానుడు వాడుకొనుటకు అరహ్మై పర్తి సతాక్రయ్మునకు సిదధ్పరచబడి, ఘనత 

నిమితత్మైన పాతర్యై యుండును. 
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2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

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 3:1 => అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలెననియు, 

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 

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

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 

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

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

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 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 

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

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

Page  of 261 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

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

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

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

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:33 => కాబటిట్ మీరు కుడికేగాని యెడమకేగాని తిరుగక మీ దేవుడైన 

యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు జాగర్తత్పడవలెను. మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో 

మీరు జీవించుచు మేలుకలిగి దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఆజాఞ్పించిన 

మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనవలెను. 

కీరత్నలు 81:13 => అయోయ్ నా పర్జలు నా మాట వినినయెడల ఇశార్యేలు నా మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల ఎంత మేలు! 

కీరత్నలు 119:3 => వారు ఆయన మారగ్ములలో నడుచుకొనుచు ఏ పాపమును చేయరు 

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

వాకుక్ బయలువెళుల్ను. జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్ యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును మనము ఆయన తోర్వలలో నడుతము అని చెపుప్కొందురు.  

యెషయా 2:4 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనయ్జనులకు నాయ్యము తీరుచ్ను అనేక జనములకు 

తీరుప్తీరుచ్ను వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను 

సాగగొటుట్దురు జనముమీదికి జనము ఖడగ్మెతత్క యుండును యుదధ్ముచేయ నేరుచ్కొనుట ఇక 

మానివేయును.  

యెషయా 2:5 => యాకోబు వంశసుథ్లారా, రండి మనము యెహోవా వెలుగులో నడుచుకొందము. 
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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. 

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

1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

1 యోహాను 2:6 => ఆయనయందు నిలిచియునన్వాడనని చెపుప్కొనువాడు ఆయన ఏలాగు 

నడుచుకొనెనో ఆలాగే తానును నడుచుకొన బదుధ్డైయునాన్డు. మనమాయనయందునాన్మని దీనివలన 

తెలిసికొనుచునాన్ము. 

ఆదికాండము 1:27 => దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని సవ్రూపమందు వాని 

సృజించెను; సతరీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. 

కీరత్నలు 4:3 => యెహోవా తన భకుత్లను తనకు ఏరప్రచుకొనుచునాన్డని తెలిసికొనుడి. నేను 

యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించును. 

కీరత్నలు 15:2 => యథారథ్మైన పర్వరత్న గలిగి నీతిననుసరించుచు హృదయపూరవ్కముగా నిజము 

పలుకువాడే. 

కీరత్నలు 102:18 => యెహోవాను సేవించుటకై జనములును రాజయ్ములును కూరచ్బడునపుప్డు 

కీరత్నలు 119:17 => (గీమెల ) నీ సేవకుడనైన నేను బర్దుకునటుల్ నాయెడల నీ దయారసము 

చూపుము నీ వాకయ్మునుబటిట్ నేను నడుచుకొనుచుందును. 

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

సరాళము చేయుచునాన్వు. యెహోవా, నీ తీరుప్ల మారగ్మున నీవు వచుచ్చునాన్వని 

యెషయా 26:12 => యెహోవా, నీవు మాకు సమాధానము సిథ్రపరచుదువు నిజముగా నీవు మా 

పక్షముననుండి మా పనులనిన్టిని సఫలపరచుదువు.  
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యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  

యెషయా 43:7 => నా మహిమ నిమితత్ము నేను సృజించినవారిని నా నామము పెటట్బడిన 

వారినందరిని తెపిప్ంచుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుటిట్ంచినవాడను నేనే. 

యెషయా 45:8 => ఆకాశమండలము నీతిని కురిపించునటుల్ అంతరిక్షమా, మహావరష్ము 

వరిష్ంచుము భూమి నెరలువిడిచి రక్షణ ఫలించునటుల్ భూమి నీతిని మొలిపించును గాక యెహోవానగు 

నేను దాని కలుగజేసియునాన్ను.  

యెషయా 45:11 => ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడగు సృషిట్కరత్యైన యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు రాగలవాటినిగూరిచ్ ననన్డుగుదురా? నా కుమారులనుగూరిచ్యు నా 

హసత్కారయ్ములనుగూరిచ్యు నాకే ఆజాఞ్పింతురా? 

యెషయా 64:8 => యెహోవా, నీవే మాకు తండిర్వి మేము జిగటమనున్ నీవు మాకు కుమమ్రివాడవు 

మేమందరము నీ చేతిపనియై యునాన్ము. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

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

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

హోషేయ 8:14 => ఇశార్యేలువారు తమకే నగరులను కటిట్ంచుకొని తమ సృషిట్కరత్ను 

మరచియునాన్రు; యూదావారు పార్కారములుగల పటట్ణములను చాల కటిట్యునాన్రు. అయితే నేను 

వారి పటట్ణములను అగిన్చే తగులబెటెట్దను, అది వాటి నగరులను కాలిచ్వేయును. 
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మతత్యి 26:10 => యేసు ఆ సంగతి తెలిసికొని ఈ సతరీ నా విషయమై యొక మంచి కారయ్ము 

చేసెను; ఈమెను మీరేల తొందరపెటుట్చునాన్రు? 

మారుక్ 14:6 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను ఈమె జోలికి పోకుడి; ఈమెను ఎందుకు 

తొందరపెటుట్చునాన్రు? ఈమె నాయెడల మంచి కారయ్ము చేసెను. 

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

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

లూకా 8:8 => మరికొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించెననెను. ఈ 

మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగగ్రగా చెపెప్ను.  

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

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

యోహాను 14:20 => నేను నా తండిర్యందును, మీరు నాయందును, నేను మీయందును ఉనాన్మని 

ఆ దినమున మీరెరుగుదురు. 

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 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

రోమీయులకు 14:20 => భోజనము నిమితత్ము దేవుని పనిని పాడుచేయకుడి; సమసత్ పదారథ్ములు 

పవితర్ములే గాని అనుమానముతో తినువానికి అది దోషము. 

రోమీయులకు 16:7 => నాకు బంధువులును నా తోడి ఖైదీలునైన అందొర్నీకుకును, యూనీయకును 

వందనములు; వీరు అపొసత్లులలో పర్సిదిధ్కెకిక్నవారై, నాకంటె ముందుగా కీర్సుత్నందునన్వారు. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  
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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 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

ఎఫెసీయులకు 4:23 => మీ చితత్వృతిత్యందు నూతనపరచబడినవారై, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:11 => మీరును, కీర్సుత్ సునన్తియందు, శరీరేచఛ్లతో కూడిన సవ్భావమును 

విసరిజ్ంచి ఆయనయందుచేతులతో చేయబడని సునన్తి పొందితిరి. 

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

మీరెరుగుదురు. 

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

ఉండుటకు పిలువలేదు. 

వచనము 14 

ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేవ్షమును, అనగా విధిరూపకమైన 

ఆజఞ్లుగల ధరమ్శాసత్రమును తన శరీరమందు కొటిట్వేయుటచేత మధయ్గోడను పడగొటిట్, మన 

ఉభయులను ఏకము చేసెను. 

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

వెలుగైయునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:15 => నీవు ఐగుపుత్ దేశమందు దాసుడవై యునన్పుప్డు నీ దేవుడైన 

యెహోవా బాహుబలముచేతను చాచిన చేతిచేతను నినున్ అకక్డనుండి రపిప్ంచెనని జాఞ్పకము 
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చేసికొనుము. అందుచేతను విశార్ంతిదినము ఆచరింపవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

ఆజాఞ్పించెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 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 1 5 : 1 5 = > ఆ హేతువుచేతను నేను ఈ సంగతి నేడు 

నీకాజాఞ్పించియునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:12 => నీవు ఐగుపుత్లో దాసుడవైయుండిన సంగతిని జాఞ్పకము 

చేసికొని, యీ కటట్డలను ఆచరించి జరుపుకొనవలెను. 

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.  

యెహెజేక్లు 16:61 => నీ అకక్చెలెల్ండుర్ నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండినను నేను 

వారిని నీకు కుమారెత్లుగా ఇయయ్బోవుచునాన్ను. నీవు వారిని చేరుచ్కొనునపుప్డు నీ వర్వరత్న 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడుదువు. 

యెహెజేక్లు 16:62 => నేను యెహోవానని నీవు తెలిసికొనునటుల్ నేను నీతో నా నిబంధనను 

సిథ్రపరచెదను. 
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యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 20:43 => అచచ్ట చేరి మీ పర్వరత్నను, మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనిన మీ 

కిర్యలనిన్టిని మనసుస్నకు తెచుచ్కొని, మీరు చేసిన దుష కిర్యలనుబటిట్ మిముమ్ను మీరే 

అసహియ్ంచుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 36:31 => అపుప్డు మీరు మీ దుష  పర్వరత్నను మీరు చేసిన దుష కిర్యలను మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని, మీ దోషములనుబటిట్యు హేయకిర్యలనుబటిట్యు మిముమ్ను మీరు అసహియ్ంచుకొందురు. 

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

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

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

ఎటుపడిన అటు నడిపింపబడితిరని మీకు తెలియును. 

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

దాసులైయుంటిరి గాని 

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

ఎరుగబడినవారునై యునాన్రు గనుక, బలహీనమైనవియు నిష పర్యోజనమైనవియునైన మూల 

పాఠములతటుట్ మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

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 
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మూలమునగాక కీర్సుత్నందలి విశావ్సమువలననే నీతిమంతులమని తీరచ్బడుటకై యేసుకీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి యునాన్ము; 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

కొలొసస్యులకు 1:21 => మరియు గతకాలమందు దేవునికి దూరసుథ్లును, మీ దుష కిర్యలవలన 

మీ మనసుస్లో విరోధభావము గలవారునై యుండిన మిముమ్ను కూడ 

కొలొసస్యులకు 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 

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, 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 
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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. 

కొలొసస్యులకు 2:11 => మీరును, కీర్సుత్ సునన్తియందు, శరీరేచఛ్లతో కూడిన సవ్భావమును 

విసరిజ్ంచి ఆయనయందుచేతులతో చేయబడని సునన్తి పొందితిరి. 

ఆదికాండము 17:10 => నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధయ్ మీరు గైకొనవలసిన నా 

నిబంధన యేదనగా మీలో పర్తి మగవాడును సునన్తి పొందవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:15 => సంఘమునకు, అనగా మీకును మీలో నివసించు పరదేశికిని ఒకక్టే 

కటట్డ; అది మీ తర తరములకుండు నితయ్మైన కటట్డ; యెహోవా సనిన్ధిని మీరునన్టే ల్ పరదేశియు 

ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:21 => నీవు నీ కుమారునితో ఇటల్నుము మనము ఐగుపుత్లో ఫరోకు 

దాసులమైయుండగా యెహోవా బాహుబలముచేత ఐగుపుత్లోనుండి మనలను రపిప్ంచెను. 

యెహోషువ 5:9 => అపుప్డు యెహోవా నేడు నేను ఐగుపుత్ అవమానము మీ మీద నుండకుండ 

దొరలించివేసి యునాన్నని యెహోషువతో ననెను. అందుచేత నేటివరకు ఆ చోటికి గిలాగ్లను పేరు. 

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 

కీరత్నలు 103:2 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో 

దేనిని మరువకుము 

కీరత్నలు 106:7 => ఐగుపుత్లో మా పితరులు నీ అదుభ్తములను గర్హింపకయుండిరి నీ 

కృపాబాహుళయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనకయుండిరి సముదర్మునొదద్ ఎఱఱ్సముదర్మునొదద్ వారు 

తిరుగుబాటు చేసిరి. 

యెషయా 33:13 => దూరసుథ్లారా, ఆలకించుడి నేను చేసినదాని చూడుడి సమీపసుథ్లారా, నా 

పరాకర్మమును తెలిసికొనుడి. 
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యెషయా 55:5 => నీవెరుగని జనులను నీవు పిలిచెదవు నినెన్రుగని జనులు యెహోవా నినున్ 

మహిమపరచగా చూచి నీ దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ నీయొదద్కు 

పరుగెతిత్ వచెచ్దరు.  

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

వారరిప్ంచు దహనబలులును బలులును నాకు అంగీకారములగును నా మందిరము సమసత్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును.  

మీకా 6:5 => నా జనులారా, యెహోవా నీతి కారయ్ములను మీరు గర్హించునటుల్ మోయాబురాజైన 

బాలాకు యోచించిన దానిని బెయోరు కుమారుడైన బిలాము అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా చెపిప్న 

మాటలను షితీత్ము మొదలుకొని గిలాగ్లు వరకును జరిగినవాటిని, మనసుస్నకు తెచుచ్ కొనుడి. 

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. 

మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళి ల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 22:61 => అందుకు పేతురు ఓయీ, నీవు చెపిప్నది నాకు తెలియదనెను. అతడింకను 

మాటలాడుచుండగా వెంటనే కోడి కూసెను. 

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

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడడ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 2:17 => నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్కొని ధరమ్శాసత్రమును ఆశర్యించి 

దేవునియందు అతిశయించుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:25 => నీవు ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచువాడవైతివా, సునన్తి 

పర్యోజనకరమగును గాని ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించువాడవైతివా, నీ సునన్తి సునన్తి కాకపోవును. 

రోమీయులకు 4:9 => ఈ ధనయ్వచనము సునన్తి గలవారినిగూరిచ్ చెపప్బడినదా సునన్తి 

లేనివారినిగూరిచ్కూడ చెపప్బడినదా? అబార్హాము యొకక్ విశావ్సమతనికి నీతి అని 

యెంచబడెననుచునాన్ము గదా? 

రోమీయులకు 7:5 => ఏలయనగా మనము శరీరసంబంధులమై యుండినపుప్డు మరణారథ్మైన 

ఫలమును ఫలించుటకై , ధరమ్శాసత్రమువలననైన పాపేచఛ్లు మన అవయవములలో 

కారయ్సాధకములైయుండెను. 

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

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

రోమీయులకు 11:17 => అయితే కొమమ్లలో కొనిన్ విరిచివేయబడి, అడవి ఒలీవ కొమమ్వైయునన్ 

నీవు వాటిమధయ్న అంటుకటట్బడి, ఒలీవచెటుట్యొకక్ సారవంతమైన వేరులో వాటితో కలిసి 

పాలుపొందినయెడల, ఆ కొమమ్లపైన  

1 కొరిందీయులకు 10:18 => శరీరపర్కారమైన ఇశార్యేలును చూడుడి. బలి అరిప్ంచినవాటిని 

తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారుకారా? 
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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. 

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

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

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

సంగతినిగూరిచ్ మునుపు సంకేష్పముగా వార్సితిని. 

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. 

వచనము 15 

ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా సృషిట్ంచి, 

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

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

కొలొసస్యులకు 1:21 => మరియు గతకాలమందు దేవునికి దూరసుథ్లును, మీ దుష కిర్యలవలన 

మీ మనసుస్లో విరోధభావము గలవారునై యుండిన మిముమ్ను కూడ 

ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 
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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. 

యెషయా 61:5 => అనుయ్లు నిలువబడి మీ మందలను మేపెదరు పరదేశులు మీకు 

వయ్వసాయకులును మీ దార్క్షతోట కాపరులును అగుదురు 

యెహెజేక్లు 13:9 => వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనుచు, నమమ్దగని సోదెగాండర్యిన పర్వకత్లకు నేను 

పగవాడను, వారు నా జనుల సభలోనికి రారు, ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్లో చేరినవారు కాకపోదురు, 

వారు ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తిరిగిరారు, అపుప్డు నేను పర్భువైన యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొందురు.  

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

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

ఆదికాండము 15:18 => ఆ దినమందే యెహోవా ఐగుపుత్ నది మొదలుకొని గొపప్ నదియైన 

యూఫర్టీసు నది వరకు ఈ దేశమును, 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. 

ఆదికాండము 17:9 => మరియు దేవుడు నీవును, నీవు మాతర్మే గాక నీ తరువాత వారి తరములలో 

నీ సంతతియు నా నిబంధనను గైకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 24:3 => మోషే వచిచ్ యెహోవా మాటలనిన్టిని విధులనిన్టిని పర్జలతో వివరించి 

చెపెప్ను. పర్జలందరు యెహోవా చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము చేసెదమని యేక శబద్ముతో 

ఉతత్రమిచిచ్రి. 

Page  of 274 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

నిరగ్మకాండము 24:4 => మరియు మోషే యెహోవా మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ 

కొండ దిగువను బలిపీఠమును ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పండెర్ండు సత్ంభములను 

కటిట్ 

నిరగ్మకాండము 24:5 => ఇశార్యేలీయులలో యౌవనసుథ్లను పంపగా వారు దహన బలులనరిప్ంచి 

యెహోవాకు సమాధాన బలులగా కోడెలను వధించిరి. 

నిరగ్మకాండము 24:6 => అపుప్డు మోషే వాటి రకత్ములో సగము తీసికొని పళె ల్ములలో పోసి ఆ 

రకత్ములో సగము బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచెను. 

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

యెహోవా చెపిప్నవనిన్యు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి. 

నిరగ్మకాండము 24:8 => అపుప్డు మోషే రకత్మును తీసికొని పర్జలమీద పోర్కిష్ంచి ఇదిగో యీ 

సంగతులనిన్టి విషయమై యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన రకత్ము ఇదే అని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 24:9 => తరువాత మోషే అహరోను నాదాబు అబీహు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో 

డెబబ్దిమందియు ఎకిక్పోయి 

నిరగ్మకాండము 24:10 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు 

నీలమయమైన వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 24:11 => ఆయన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; 

వారు దేవుని చూచి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 18:19 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

యిచిచ్తిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 

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 89:5 => యెహోవా, ఆకాశవైశాలయ్ము నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను సుత్తించుచునన్ది 

పరిశుదధ్దూతల సమాజములో నీ విశావ్సయ్తనుబటిట్ నీకు సుత్తులు కలుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 89:6 => మింటను యెహోవాకు సాటియైనవాడెవడు? దైవపుతుర్లలో యెహోవా 

వంటివాడెవడు? 

కీరత్నలు 89:7 => పరిశుదధ్దూతల సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన చుటుట్నునన్ వారందరికంటె 

భయంకరుడు. 

కీరత్నలు 89:8 => యెహోవా, సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, యెహోవా, నీవంటి బలాఢుయ్డెవడు? నీ 

విశావ్సయ్తచేత నీవు ఆవరింపబడియునాన్వు. 

కీరత్నలు 89:9 => సముదర్పు పొంగు నణచువాడవు నీవే దాని తరంగములు లేచునపుప్డు నీవు 

వాటిని అణచివేయుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 89:10 => చంపబడినదానితో సమానముగా నీవు రహబును, ఐగుపుత్ను నలిపివేసితివి నీ 

బాహుబలముచేత నీ శతుర్వులను చెదరగొటిట్తివి.  

కీరత్నలు 89:11 => ఆకాశము నీదే భూమి నీదే లోకమును దాని పరిపూరణ్తను నీవే సాథ్పించితివి. 

కీరత్నలు 89:12 => ఉతత్ర దకిష్ణములను నీవే నిరిమ్ంచితివి. తాబోరు హెరోమ్నులు నీ నామమునుబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 89:13 => పరాకర్మముగల బాహువు నీకు కలదు నీ హసత్ము బలమైనది నీ దకిష్ణహసత్ము 

ఉనన్తమైనది. 

కీరత్నలు 89:14 => నీతినాయ్యములు నీ సింహాసనమునకు ఆధారములు కృపాసతయ్ములు నీ 

సనిన్ధానవరుత్లు. 

కీరత్నలు 89:15 => శృంగధవ్నుల నెరుగు పర్జలు ధనుయ్లు యెహోవా, నీ ముఖకాంతిని చూచి వారు 

నడుచుకొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 89:16 => నీ నామమునుబటిట్ వారు దినమెలల్ హరిష్ంచుచునాన్రు. నీ నీతిచేత 

హెచిచ్ంపబడుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 89:17 => వారి బలమునకు అతిశయాసప్దము నీవే నీ దయచేతనే మా కొముమ్ 

హెచిచ్ంపబడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 89:18 => మా కేడెము యెహోవా వశము మా రాజు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునివాడు. 

యిరిమ్యా 31:31 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను కొర్తత్ నిబంధన చేయు 

దినములు వచుచ్చునన్వి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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. 

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.  

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. 
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యిరిమ్యా 33:23 => మరియు యెహోవావాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 

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

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

సథ్లమును నితయ్ము ఉంచెదను. 

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

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

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

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 9:8 => అనగా శరీరసంబంధులైన పిలల్లు దేవుని పిలల్లు కారు గాని వాగాద్న 

సంబంధులైన పిలల్లు సంతానమని యెంచబడుదురు. 
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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. 

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. 

యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 

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. 

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

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

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

పర్కారము కీర్సుత్యేసు యొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలు, 

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

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

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

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

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

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

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

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

ధరమ్శాసత్రమైనను చాలా దినములు ఇశార్యేలీయులకు లేకుండపోవును. 

యెషయా 44:6 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన యెహోవా వారి విమోచకుడైన సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ దేవుడును 

లేడు. 

యెషయా 45:20 => కూడి రండి జనములలో తపిప్ంచుకొనిన వారలారా, దగగ్రకు వచిచ్ 

కూడుకొనుడి తమ కొయయ్విగర్హమును మోయుచు రకిష్ంపలేని దేవతకు మొఱఱ్పెటుట్వారికి తెలివిలేదు.  
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హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

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. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడడ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

రోమీయులకు 1:31 => మాట తపుప్వారును అనురాగ రహితులును, నిరద్యులునైరి. 

రోమీయులకు 1:32 => ఇటిట్ కారయ్ములను అభయ్సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 

నాయ్యవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచునాన్రు. ఇది మాతర్మే గాక వాటిని 

అభయ్సించువారితో సంతోషముగా సమమ్తించుచునాన్రు. 

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 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. 

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

దాసులైయుంటిరి గాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:5 => పరిశుదధ్తయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమును ఎటుల్ 

కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగి యుండుటయే దేవుని చితత్ము. 

నిరగ్మకాండము 12:43 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులతో ఇటల్నెను ఇది పసాక్ 

పండుగను గూరిచ్న కటట్డ; అనుయ్డెవడును దాని తినకూడదు గాని 

నిరగ్మకాండము 12:45 => పరదేశియు కూలికి వచిచ్న దాసుడును దాని తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 22:25 => పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి 

ఆహారముగా అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. 

సంఖాయ్కాండము 9:10 => మీలోగాని మీ వంశములలోగాని ఒకడు శవమును ముటుట్టవలన 

అపవితుర్డైనను, దూరపర్యాణము చేయుచుండినను, అతడు యెహోవా పసాక్పండుగను 

ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:9 => మెటట్ల శిఖరమునుండి అతని చూచుచునాన్ను కొండలనుండి అతని 

కనుగొనుచునాన్ను ఇదిగో ఆ జనము ఒంటిగా నివసించును జనములలో లెకిక్ంపబడరు.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:7 => ఏలయనగా మనము ఆయనకు మొఱపెటుట్నపుప్డెలల్ మన దేవుడైన 

యెహోవా మనకు సమీపముగానునన్టుట్ మరి ఏ గొపప్ జనమునకు ఏ దేవుడు సమీపముగా నునాన్డు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:15 => నీవు ఐగుపుత్ దేశమందు దాసుడవై యునన్పుప్డు నీ దేవుడైన 

యెహోవా బాహుబలముచేతను చాచిన చేతిచేతను నినున్ అకక్డనుండి రపిప్ంచెనని జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. అందుచేతను విశార్ంతిదినము ఆచరింపవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

ఆజాఞ్పించెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:21 => నీవు నీ కుమారునితో ఇటల్నుము మనము ఐగుపుత్లో ఫరోకు 

దాసులమైయుండగా యెహోవా బాహుబలముచేత ఐగుపుత్లోనుండి మనలను రపిప్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 1 5 : 1 5 = > ఆ హేతువుచేతను నేను ఈ సంగతి నేడు 

నీకాజాఞ్పించియునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:8 => వారికి పుటిట్న పిలల్లలో మూడవ తరమువారు యెహోవా 

సమాజములో చేరవచుచ్ను. 

యెహోషువ 5:9 => అపుప్డు యెహోవా నేడు నేను ఐగుపుత్ అవమానము మీ మీద నుండకుండ 

దొరలించివేసి యునాన్నని యెహోషువతో ననెను. అందుచేత నేటివరకు ఆ చోటికి గిలాగ్లను పేరు. 

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. 

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 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి 

వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని 

నియమించెను. 

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 

యోబు 7:6 => నా దినములు నేతగాని నాడెకంటెను వడిగా గతించుచునన్వి నిరీక్షణ లేక అవి 

క్షయమై పోవుచునన్వి. 

కీరత్నలు 10:4 => దుషుట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

కీరత్నలు 147:2 => యెహోవాయే యెరూషలేమును కటుట్వాడు చెదరిన ఇశార్యేలీయులను 

పోగుచేయువాడు 

కీరత్నలు 147:20 => ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన నాయ్యవిధులు 

వారికి తెలియకయే యునన్వి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

సామెతలు 15:29 => భకిత్హీనులకు యెహోవా దూరసుథ్డు నీతిమంతుల పార్రథ్న ఆయన 

అంగీకరించును. 

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 
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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 49:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనుకూలసమయమందు నేను నీ మొర 

నాలకించి నీకు ఉతత్రమిచిచ్తిని రక్షణదినమందు నినున్ ఆదుకొంటిని. బయలువెళుల్డి అని 

బంధింపబడినవారితోను బయటికి రండి అని చీకటిలో నునన్వారితోను చెపుప్చు దేశమును చకక్పరచి 

పాడైన సావ్సథ్య్ములను పంచిపెటుట్టకై నినున్ కాపాడి పర్జలకు నిబంధనగా నియమించితిని.  

యెషయా 51:1 => నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను వెదకుచు నుండువారలారా, నా మాట 

వినుడి మీరు ఏ బండనుండి చెకక్బడితిరో దాని ఆలోచించుడి మీరు ఏ గుంటనుండి తవవ్బడితిరో దాని 

ఆలోచించుడి  

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

యెషయా 63:19 => నీ పరిపాలన నెనన్డును ఎరుగనివారివలె నైతివిు నీ పేరెనన్డును 

పెటట్బడనివారివలె నైతివిు. 

యెషయా 65:1 => నాయొదద్ విచారణచేయనివారిని నా దరశ్నమునకు రానిచిచ్తిని ననున్ 

వెదకనివారికి నేను దొరికితిని. నేనునాన్ను ఇదిగో నేనునాన్ను అని నా పేరు పెటట్బడని జనముతో 

చెపుప్చునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 16:61 => నీ అకక్చెలెల్ండుర్ నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండినను నేను 

వారిని నీకు కుమారెత్లుగా ఇయయ్బోవుచునాన్ను. నీవు వారిని చేరుచ్కొనునపుప్డు నీ వర్వరత్న 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడుదువు. 

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. 
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మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 15:26 => అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని 

చెపప్గా 

మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 

మారుక్ 7:27 => ఆయన ఆమెను చూచి పిలల్లు మొదట తృపిత్ పొందవలెను; పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని 

కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదనెను. 

మారుక్ 7:28 => అందుకామె నిజమే పర్భువా, అయితే కుకక్పిలల్లు కూడ బలల్కిర్ంద ఉండి, పిలల్లు 

పడవేయు రొటెట్ముకక్లు తినును గదా అని ఆయనతో చెపెప్ను. 

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 19:35 => అంతట కరణము సమూహమును సముదాయించి 

ఎఫెసీయులారా, ఎఫెసీయుల పటట్ణము అరెత్మి మహాదేవికిని దుయ్పతి యొదద్నుండి పడిన మూరిత్కిని 

పాలకురాలై యునన్దని తెలియనివాడెవడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:20 => కొనిన్ దినములు సూరుయ్డైనను నక్షతర్ములైనను కనబడక 

పెదద్గాలి మామీద కొటిట్నందున పార్ణములతో తపిప్ంచుకొందుమను ఆశ బొతిత్గ పోయెను. 

రోమీయులకు 2:14 => ధరమ్శాసత్రము లేని అనయ్జనులు సావ్భావికముగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన 

కిర్యలను చేసినయెడల వారు ధరమ్శాసత్రము లేనివారైనను, తమకు తామే ధరమ్శాసత్రమైనటుట్నాన్రు. 

రోమీయులకు 2:25 => నీవు ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచువాడవైతివా, సునన్తి 

పర్యోజనకరమగును గాని ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించువాడవైతివా, నీ సునన్తి సునన్తి కాకపోవును. 

రోమీయులకు 9:30 => అటల్యితే మనమేమందుము? నీతిని వెంటాడని అనయ్జనులు నీతిని, అనగా 

విశావ్సమూలమైన నీతిని పొందిరి;  
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రోమీయులకు 11:30 => మీరు గతకాలమందు దేవునికి అవిధేయులైయుండి, యిపుప్డు వారి 

అవిధేయతనుబటిట్ కరుణింపబడితిరి.  

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

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:18 => శరీరపర్కారమైన ఇశార్యేలును చూడుడి. బలి అరిప్ంచినవాటిని 

తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారుకారా? 

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

ఎటుపడిన అటు నడిపింపబడితిరని మీకు తెలియును. 

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

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:19 => కాబటిట్ మీరికమీదట పరజనులును పరదేశులునై యుండక, పరిశుదుధ్లతో 

ఏక పటట్ణసుథ్లును దేవుని యింటివారునై యునాన్రు. 
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ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజుఞ్లై యుండుడి. 

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

వచనము 16 

తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో 

సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

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

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

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

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

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. 
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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. 

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, 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 73:27 => నినున్ విసరిజ్ంచువారు నశించెదరు నినున్ విడిచి వయ్భిచరించువారి నందరిని నీవు 

సంహరించెదవు. 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

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.  
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యెషయా 43:6 => అపప్గింపుమని ఉతత్రదికుక్నకు ఆజఞ్ ఇచెచ్దను బిగబటట్వదద్ని దకిష్ణదికుక్నకు 

ఆజఞ్ ఇచెచ్దను దూరమునుండి నా కుమారులను భూదిగంతమునుండి నా కుమారెత్లను తెపిప్ంచుము. 

యెషయా 49:12 => చూడుడి వీరు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు వీరు ఉతత్ర దికుక్నుండియు 

పడమటి దికుక్నుండియు వచుచ్చునాన్రు వీరు సీనీయుల దేశమునుండి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

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 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. 

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

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

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

జనమును ఏరప్రచుకొనుటకు వారిని ఏలాగు మొదట కటాకిష్ంచెనో సుమెయోను వివరించియునాన్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో 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. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

రోమీయులకు 3:23 => ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అనుగర్హించు 

మహిమను పొందలేకపోవుచునాన్రు.  
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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 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 5:9 => కాబటిట్ ఆయన రకత్ము వలన ఇపుప్డు నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మరింత 

నిశచ్యముగా ఆయనదావ్రా ఉగర్తనుండి రకిష్ంపబడుదుము. 

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

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 
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1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

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. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:21 => మరియు గతకాలమందు దేవునికి దూరసుథ్లును, మీ దుష కిర్యలవలన 

మీ మనసుస్లో విరోధభావము గలవారునై యుండిన మిముమ్ను కూడ 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

హెబీర్యులకు 9:18 => ఇందుచేత మొదటి నిబంధన కూడ రకత్ము లేకుండ పర్తిషిఠ్ంపబడలేదు. 

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

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  
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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 9:27 => దేవుడు యాపెతును విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములలో 

నివసించును అతనికి కనాను దాసుడగును అనెను. 

లేవీయకాండము 3:6 => యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:7 => అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ 

సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 19:5 => మీరు యెహోవాకు సమాధానబలి అరిప్ంచునపుప్డు అది 

అంగీకరింపబడునటుల్గా అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:10 => మీలోగాని మీ వంశములలోగాని ఒకడు శవమును ముటుట్టవలన 

అపవితుర్డైనను, దూరపర్యాణము చేయుచుండినను, అతడు యెహోవా పసాక్పండుగను 

ఆచరింపవలెను. 

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

తన సనిన్ధికి రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 

సంఖాయ్కాండము 17:13 => యెహోవా మందిరమునకు సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము 

అందరము చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:8 => వారికి పుటిట్న పిలల్లలో మూడవ తరమువారు యెహోవా 

సమాజములో చేరవచుచ్ను. 
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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 

కీరత్నలు 119:150 => దుషాక్రయ్ములు చేయువారును నీ ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారును 

నాయొదద్కు సమీపించుచునాన్రు 

కీరత్నలు 148:14 => ఆయన తన పర్జలకు ఒక శృంగమును హెచిచ్ంచియునాన్డు. అది ఆయన 

భకుత్లకందరికిని ఆయన చెంతజేరిన జనులగు ఇశార్యేలీయులకును పర్ఖాయ్తికరముగా నునన్ది. 

యెహోవాను సుత్తించుడి.  

సామెతలు 15:29 => భకిత్హీనులకు యెహోవా దూరసుథ్డు నీతిమంతుల పార్రథ్న ఆయన 

అంగీకరించును. 

పరమగీతము 8:8 => మాకొక చినన్ చెలెల్లు కలదు దానికి ఇంకను వయసుస్ రాలేదు వివాహకాలము 

వచిచ్నపుప్డు మేము దానివిషయమై యేమి చేయుదుము? 

యెషయా 46:12 => కఠినహృదయులై నీతికి దూరముగా ఉనన్వారలారా, నా మాట ఆలకించుడి 

యెషయా 65:1 => నాయొదద్ విచారణచేయనివారిని నా దరశ్నమునకు రానిచిచ్తిని ననున్ 

వెదకనివారికి నేను దొరికితిని. నేనునాన్ను ఇదిగో నేనునాన్ను అని నా పేరు పెటట్బడని జనముతో 

చెపుప్చునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 37:19 => ఆ రెండు తునకలను వారి సమక్షమున నీవు చేతపటుట్కొని వారితో 

ఇటల్నుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎఫార్యిము చేతిలోనునన్ తునక, అనగా ఏ 

తునకమీద ఇశార్యేలువారందరి పేళుల్ను వారి తోటివారి పేళుల్ను నేను ఉంచితినో యోసేపు అను ఆ 

తునకను యూదావారి తునకను నేను పటుట్కొని యొకటిగా జోడించి నాచేతిలో ఏకమైన తునకగా 

చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 40:46 => ఉతత్రపుతటుట్ చూచు గది బలిపీఠమునకు కావలివారగు యాజకులది. వీరు 

లేవీయులలో సాదోకు సంతతివారై సేవచేయుటకై యెహోవా సనిన్ధికి వచుచ్వారు. 
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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 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

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 9:10 => ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు 

లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పువిలుల్ లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జనులకు 

తెలియజేయును , సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 

జెకరాయ్ 11:7 => కాబటిట్ నేను సౌందరయ్మనునటిట్యు బంధకమనునటిట్యు రెండు 

కఱఱ్లుచేతపటుట్కొని వధకేరప్డిన గొఱఱ్లను ముఖయ్ముగా వాటిలో మికిక్లి బలహీనమైన వాటిని మేపుచు 

వచిచ్తిని. 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 27:51 => అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను; భూమి 

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 
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లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

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. 

రోమీయులకు 11:30 => మీరు గతకాలమందు దేవునికి అవిధేయులైయుండి, యిపుప్డు వారి 

అవిధేయతనుబటిట్ కరుణింపబడితిరి.  

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

హెబీర్యులకు 7:19 => అంతకంటె శేర్షఠ్మైన నిరీక్షణ దానివెంట పర్వేశపెటట్బడెను. దీనిదావ్రా, 

దేవునియొదద్కు మనము చేరుచునాన్ము. 

వచనము 17 

మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

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

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

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. 

మీకా 5:5 => ఆయన సమాధానమునకు కారకుడగును, అషూష్రు మన దేశములో చొరబడి మన 

నగరులలో పర్వేశింపగా వాని నెదిరించుటకు మేము ఏడుగురు గొఱఱ్ల కాపరులను ఎనమండుగురు 

పర్ధానులను నియమింతుము. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

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

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

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

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

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

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

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 
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రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

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. 

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

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

ఎఫెసీయులకు 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 

ఎఫెసీయులకు 3:15 => మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శకిత్కలిగి ఆయన ఆతమ్వలన 

బలపరచబడునటుల్గాను, 

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. 

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. 
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యెహెజేక్లు 37:19 => ఆ రెండు తునకలను వారి సమక్షమున నీవు చేతపటుట్కొని వారితో 

ఇటల్నుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎఫార్యిము చేతిలోనునన్ తునక, అనగా ఏ 

తునకమీద ఇశార్యేలువారందరి పేళుల్ను వారి తోటివారి పేళుల్ను నేను ఉంచితినో యోసేపు అను ఆ 

తునకను యూదావారి తునకను నేను పటుట్కొని యొకటిగా జోడించి నాచేతిలో ఏకమైన తునకగా 

చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 37:20 => ఇటుల్ండగా వారికీలాగు చెపుప్ము 

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. 

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

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. 

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. 

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 

కొలొసస్యులకు 2:10 => మరియు ఆయనయందు మీరును సంపూరు ణ్లై యునాన్రు; ఆయన సమసత్ 

పర్ధానులకును అధికారులకును శిరసైస్యునాన్డు; 

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 :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, 

కొలొసస్యులకు 2:20 => మీరు కీర్సుత్తోకూడ లోకము యొకక్ మూలపాఠముల విషయమై 

మృతిపొందినవారైతే లోకములో బర్దుకుచునన్టుట్గా 

ఆదికాండము 9:27 => దేవుడు యాపెతును విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములలో 

నివసించును అతనికి కనాను దాసుడగును అనెను. 

నిరగ్మకాండము 26:31 => మరియు నీవు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల ఒక అడడ్తెరను పేనిన 

సనన్నారతో చేయవలెను. అది చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలదిగా చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 9:18 => మరియు మోషే పర్జలు అరిప్ంచు సమాధానబలి రూపమైన కోడెదూడను 

పొటే ట్లును వధించెను. అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనికి అపప్గింపగా అతడు బలిపీఠము 

చుటుట్ దానిని పోర్కిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 19:5 => మీరు యెహోవాకు సమాధానబలి అరిప్ంచునపుప్డు అది 

అంగీకరింపబడునటుల్గా అరిప్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 23:20 => యాజకుడు పర్థమ ఫలముల రొటెట్లతో వాటిని ఆ రెండు పొటే ట్ళల్ను 

యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపవలెను. అవి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవై యాజకునివగును. 

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

కలుగజేయును గాక. అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామమును ఉచచ్రించుటవలన నేను 

వారిని ఆశీరవ్దించెదను.  

యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

కీరత్నలు 119:150 => దుషాక్రయ్ములు చేయువారును నీ ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారును 

నాయొదద్కు సమీపించుచునాన్రు 

కీరత్నలు 120:7 => నేను కోరునది సమాధానమే అయినను మాట నా నోట వచిచ్నతోడనే వారు 

యుదధ్మునకు సిదధ్మగుదురు. 

పరమగీతము 2:9 => నా పిర్యుడు ఇఱిఱ్వలె నునాన్డు లేడిపిలల్వలె నునాన్డు అదిగో మన గోడకు 

వెలిగా నతడు నిలుచుచునాన్డు కిటికీగుండ చూచుచునాన్డు కిటికీ కంతగుండ తొంగి చూచుచునాన్డు 

పరమగీతము 6:13 => షూలమిమ్తీ, రముమ్ రముమ్ మేము నినున్ ఆశతీర చూచుటకై తిరిగి రముమ్, 

తిరిగి రముమ్. షూలమిమ్తీయందు మీకు ముచచ్ట పుటిట్ంచునదేది? అమె మహనయీము నాటకమంత 

వింతయైనదా? 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

యెషయా 56:8 => ఇశార్యేలీయులలో వెలివేయబడినవారిని సమకూరుచ్ పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్ ఇదే నేను సమకూరిచ్న ఇశార్యేలు వారికిపైగా ఇతరులను కూరెచ్దను. 

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  
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హగగ్యి 2:9 => ఈ కడవరి మందిరము యొకక్ మహిమ మునుపటి మందిరముయొకక్ మహిమను 

మించునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఈ సథ్లమందు నేను 

సమాధానము నిలుప ననుగర్హించెదను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

లూకా 23:45 => సూరుయ్డు అదృశుయ్డాయెను; గరాభ్లయపు తెర నడిమికి చినిగెను. 

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

కూడియునన్ యింటి తలుపులు మూసికొనియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

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

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

2 కొరిందీయులకు 3:13 => మేమటుల్ చేయక, యిటిట్ నిరీక్షణ గలవారమై బహుధైరయ్ముగా 

మాటలాడుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

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, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:16 => సమాధానకరత్యగు పర్భువు తానే యెలల్పుప్డును పర్తి విధముచేతను 

మీకు సమాధానము అనుగర్హించును గాక. పర్భువు మీకందరికి తోడైయుండును గాక. 
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వచనము 18 

ఆయన దావ్రానే మనము ఉభయులము ఒకక్ ఆతమ్యందు తండిర్ సనిన్ధికి చేరగలిగి యునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

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. 

గలతీయులకు 3:10 => ధరమ్శాసత్రము విధించిన కిర్యలకు సంబంధులందరు శాపమునకు 

లోనైయునాన్రు. ఎందుకనగా ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్యబడిన విధులనిన్యు చేయుటయందు 

నిలుకడగా ఉండని పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

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, 

కొలొసస్యులకు 2:20 => మీరు కీర్సుత్తోకూడ లోకము యొకక్ మూలపాఠముల విషయమై 

మృతిపొందినవారైతే లోకములో బర్దుకుచునన్టుట్గా 
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హెబీర్యులకు 7:16 => మెలీక్సెదెకును పోలినవాడైన వేరొక యాజకుడు వచిచ్యునాన్డు. కావున 

మేము చెపిప్న సంగతి మరింత విశదమైయునన్ది. 

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. 

హెబీర్యులకు 9:23 => పరలోకమందునన్ వాటిని పోలిన వసుత్వులు ఇటిట్ బలులవలన 

శుదిధ్చేయబడవలసి యుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శేర్షఠ్మైన బలులవలన 

శుదిధ్చేయబడవలసి యుండెను. 

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. 
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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. 

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. 

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

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

గలతీయులకు 6:15 => కొర్తత్సృషిట్ పొందుటయే గాని సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు. 

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

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

శిఖరమున కూరచ్బడినవి. అటుల్ రెండు మూలలలో ఆ రెండు పలకలు చేసెను. 

పరమగీతము 2:9 => నా పిర్యుడు ఇఱిఱ్వలె నునాన్డు లేడిపిలల్వలె నునాన్డు అదిగో మన గోడకు 

వెలిగా నతడు నిలుచుచునాన్డు కిటికీగుండ చూచుచునాన్డు కిటికీ కంతగుండ తొంగి చూచుచునాన్డు 
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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. 

రోమీయులకు 7:4 => కావున నా సహోదరులారా, మనము దేవునికొరకు ఫలమును ఫలించునటుల్ 

మృతులలోనుండి లేపబడిన కీర్సుత్ అను వేరొకని చేరుటకై మీరును ఆయన శరీరముదావ్రా 

ధరమ్శాసత్రము విషయమై మృతులైతిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:17 => మన మందరము ఆ యొకటే రొటెట్లో పాలుపుచుచ్కొనుచునాన్ము; 

రొటెట్ యొకక్టే గనుక అనేకులమైన మనము ఒకక్ శరీరమైయునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 3:13 => మేమటుల్ చేయక, యిటిట్ నిరీక్షణ గలవారమై బహుధైరయ్ముగా 

మాటలాడుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

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

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

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 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరు ణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 
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ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

హెబీర్యులకు 10:20 => ఆయన రకత్మువలన పరిశుదధ్సథ్లమునందు పర్వేశించుటకు మనకు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ది గనుకను, 

వచనము 19 

కాబటిట్ మీరికమీదట పరజనులును పరదేశులునై యుండక, పరిశుదుధ్లతో ఏక పటట్ణసుథ్లును దేవుని 

యింటివారునై యునాన్రు. 

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

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

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. 

కొలొసస్యులకు 1:21 => మరియు గతకాలమందు దేవునికి దూరసుథ్లును, మీ దుష కిర్యలవలన 

మీ మనసుస్లో విరోధభావము గలవారునై యుండిన మిముమ్ను కూడ 
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కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 

రోమీయులకు 6:6 => ఏమనగా మనమికను పాపమునకు దాసులము కాకుండుటకు పాపశరీరము 

నిరరథ్కమగునటుల్, మన పార్చీన సవ్భావము ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడెనని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

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. 

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 పేతురు 4:1 => కీర్సుత్ శరీరమందు శర్మపడెను గనుక మీరును అటిట్ మనసుస్ను ఆయుధముగా 

ధరించుకొనుడి. 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 
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లేవీయకాండము 8:15 => దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు 

కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:25 => అటుల్ సమాజము నరహతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాని 

చేతిలోనుండి ఆ నరహంతకుని విడిపింపవలెను. అపుప్డు సమాజము వాడు పారిపోయిన 

ఆశర్యపురమునకు వాని మరల పంపవలెను. వాడు పరిశుదధ్తైలముతో అభిషేకింపబడిన 

పర్ధానయాజకుడు మృతినొందువరకు అకక్డనే నివసింపవలెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:7 => మరియు నీవు సమాధానబలుల నరిప్ంచి అకక్డ భోజనము చేసి 

నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:8 => నీవు తిరిగివచిచ్ యెహోవా మాట విని, నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు 

ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచుందువు. 

యోబు 25:2 => అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త 

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

యెషయా 27:5 => ఈలాగున జరుగకుండునటుల్ జనులు ననున్ ఆశర్యింపవలెను నాతో 

సమాధానపడవలెను వారు నాతో సమాధానపడవలెను. 

యెషయా 45:20 => కూడి రండి జనములలో తపిప్ంచుకొనిన వారలారా, దగగ్రకు వచిచ్ 

కూడుకొనుడి తమ కొయయ్విగర్హమును మోయుచు రకిష్ంపలేని దేవతకు మొఱఱ్పెటుట్వారికి తెలివిలేదు.  

యెహెజేక్లు 45:15 => మరియు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

నైవేదయ్మునకును దహనబలికిని సమాధాన బలికిని మంచి మేపుతగిలిన గొఱఱ్లలో మందకు 

రెండువందలలో ఒకదానిని తేవలెను. 

జెకరాయ్ 3:9 => యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి చూడుడి, ఆ రాతికి ఏడు 

నేతర్ములునన్వి, దాని చెకక్డపు పని చేయువాడను నేను. ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్; మరియు ఒక దినములోగానే నేను ఈ దేశము యొకక్ దోషమును పరిహరింతును; 
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1 కొరిందీయులకు 10:17 => మన మందరము ఆ యొకటే రొటెట్లో పాలుపుచుచ్కొనుచునాన్ము; 

రొటెట్ యొకక్టే గనుక అనేకులమైన మనము ఒకక్ శరీరమైయునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 1:23 => ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమసత్మును పూరిత్గా నింపుచునన్ వాని 

సంపూరణ్తయైయునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

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

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజుఞ్లై యుండుడి. 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 

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

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  
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వచనము 20 

కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద 

మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

కీరత్నలు 85:10 => కృపాసతయ్ములు కలిసికొనినవి నీతి సమాధానములు ఒకదానినొకటి 

ముదుద్పెటుట్కొనినవి. 

యెషయా 27:5 => ఈలాగున జరుగకుండునటుల్ జనులు ననున్ ఆశర్యింపవలెను నాతో 

సమాధానపడవలెను వారు నాతో సమాధానపడవలెను. 

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

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 57:20 => భకిత్హీనులు కదలుచునన్ సముదర్మువంటివారు అది నిమమ్ళింపనేరదు దాని 

జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.  

యెషయా 57:21 => దుషుట్లకు నెమమ్దియుండదని నా దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

జెకరాయ్ 9:10 => ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు 

లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పువిలుల్ లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జనులకు 

తెలియజేయును , సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 

మతత్యి 10:13 => ఆ యిలుల్ యోగయ్మైనదైతే మీ సమాధానము దానిమీదికి వచుచ్ను; అది 

అయోగయ్మైనదైతే మీ సమాధానము మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

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

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 
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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. 

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

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:7 => ఏలయనగా మనము ఆయనకు మొఱపెటుట్నపుప్డెలల్ మన దేవుడైన 

యెహోవా మనకు సమీపముగానునన్టుట్ మరి ఏ గొపప్ జనమునకు ఏ దేవుడు సమీపముగా నునాన్డు? 

కీరత్నలు 75:1 => దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము నీవు సమీపముగా 

నునాన్వని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము నరులు నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను వివరించుదురు.  

కీరత్నలు 76:1 => యూదాలో దేవుడు పర్సిదుధ్డు ఇశార్యేలులో ఆయన నామము గొపప్ది. 

కీరత్నలు 76:2 => షాలేములో ఆయన గుడారమునన్ది సీయోనులో ఆయన ఆలయమునన్ది. 
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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. 

కీరత్నలు 148:14 => ఆయన తన పర్జలకు ఒక శృంగమును హెచిచ్ంచియునాన్డు. అది ఆయన 

భకుత్లకందరికిని ఆయన చెంతజేరిన జనులగు ఇశార్యేలీయులకును పర్ఖాయ్తికరముగా నునన్ది. 

యెహోవాను సుత్తించుడి.  

లూకా 10:9 => అందులో నునన్ రోగులను సవ్సథ్పరచుడి దేవుని రాజయ్ము మీ దగగ్రకు 

వచిచ్యునన్దని వారితో చెపుప్డి. 

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. 

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. 

నాయ్యాధిపతులు 21:13 => ఆ సరవ్సమాజము రిమోమ్ను కొండలోనునన్ బెనాయ్మీనీయులతో 

మాటలాడుటకును వారిని సమాధానపరచుటకును వరత్మానము పంపగా 

యోబు 25:2 => అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త 

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 29:11 => యెహోవా తన పర్జలకు బలము ననుగర్హించును యెహోవా తన పర్జలకు 

సమాధానము కలుగజేసి వారి నాశీరవ్దించును.  
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కీరత్నలు 65:5 => మాకు రక్షణకరత్వైన దేవా, భూదిగంతముల నివాసులకందరికిని దూర 

సముదర్ము మీదనునన్ వారికిని ఆశర్యమైన వాడా, నీవు నీతినిబటిట్ భీకరకిర్యలచేత మాకు 

ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వు  

కీరత్నలు 73:27 => నినున్ విసరిజ్ంచువారు నశించెదరు నినున్ విడిచి వయ్భిచరించువారి నందరిని నీవు 

సంహరించెదవు. 

కీరత్నలు 85:8 => దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను నేను చెవినిబెటెట్దను ఆయన తన 

పర్జలతోను తన భకుత్లతోను శుభవచనము సెలవిచుచ్ను వారు మరల బుదిధ్హీనులు కాకుందురు 

గాక. 

కీరత్నలు 119:155 => భకిత్హీనులు నీ కటట్డలను వెదకుటలేదు గనుక రక్షణ వారికి దూరముగా 

నునన్ది. 

యెషయా 49:1 => దీవ్పములారా, నా మాట వినుడి, దూరముననునన్ జనములారా, ఆలకించుడి, 

నేను గరభ్మున పుటట్గానే యెహోవా ననున్ పిలిచెను తలిల్ ననున్ ఒడిలో పెటుట్కొనినది మొదలుకొని 

ఆయన నా నామము జాఞ్పకము చేసికొనెను.  

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; 

మారుక్ 1:14 => యోహాను చెరపటట్బడిన తరువాత యేసు 

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

లూకా 10:5 => తోర్వలో ఎవనినైనను కుశలపర్శన్లడుగవదుద్; మీరు ఏ యింటనైనను 

పర్వేశించునపుప్డు ఈ యింటికి సమాధానమగు గాక అని మొదట చెపుప్డి. 

లూకా 15:8 => ఏ సతరీకైనను పది వెండి నాణములుండగా వాటిలో ఒక నాణము పోగొటుట్కొంటె ఆమె 

దీపము వెలిగించి యిలుల్ ఊడిచ్ అది దొరకువరకు జాగర్తత్గా వెదకదా? 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 
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లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజుఞ్లై యుండుడి. 

తీతుకు 1:3 => నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. ఆ నితయ్జీవమును 

అబదధ్మాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగాద్నము చేసెను గాని, యిపుప్డు మన రక్షకుడైన దేవుని 

ఆజఞ్ పర్కారము నాకు అపప్గింపబడిన సువారత్ పర్కటనవలన తన వాకయ్మును యుకత్కాలములయందు 

బయలుపరచెను 

1 పేతురు 1:25 => మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే.   

వచనము 21 

పర్తి కటట్డమును ఆయనలో చకక్గా అమరచ్బడి, పర్భువునందు పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు 

వృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 3:12 => ఆయన యందలి విశావ్సముచేత ధైరయ్మును నిరభ్యమైన పర్వేశమును 

ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగియునన్వి. 

యోహాను 10:7 => కాబటిట్ యేసు మరల వారితో ఇటల్నెను  

యోహాను 10:9 => నేనే దావ్రమును; నా దావ్రా ఎవడైన లోపల పర్వేశించినయెడల వాడు 

రకిష్ంపబడినవాడై, లోపలికి పోవుచు బయటికి వచుచ్చు మేత మేయుచునుండును. 

Page  of 316 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

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

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

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

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

హెబీర్యులకు 7:19 => అంతకంటె శేర్షఠ్మైన నిరీక్షణ దానివెంట పర్వేశపెటట్బడెను. దీనిదావ్రా, 

దేవునియొదద్కు మనము చేరుచునాన్ము. 

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, 

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

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

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

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  
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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. 

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

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

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 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:26 => అటువలె ఆతమ్యు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

ఏలయనగా మనము యుకత్ముగా ఏలాగు పార్రథ్న చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచచ్రింప 

శకయ్ముకాని మూలుగులతో ఆ ఆతమ్ తానే మన పక్షముగా విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు 

రోమీయులకు 8:27 => మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆతమ్యొకక్ మనసుస్ ఏదో 

యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చితత్పర్కారము పరిశుదుద్లకొరకు విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు. 

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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యూదా 1:20 => పిర్యులారా, మీరు విశవ్సించు అతిపరిశుదద్మైన దానిమీద మిముమ్ను మీరు 

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

ఎఫెసీయులకు 3:14 => ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి 

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

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

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

యోహాను 4:21 => అమామ్, ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది, ఆ కాలమందు ఈ పరవ్తముమీదనైనను 

యెరూషలేములోనైనను మీరు తండిర్ని ఆరాధింపరు. నా మాట నముమ్ము; 

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) 

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. 

గలతీయులకు 4:6 => మరియు మీరు కుమారులై యునన్ందున నాయనా తండీర్, అని మొఱఱ్పెటుట్ 

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

యాకోబు 3:9 => దీనితో తండిర్యైన పర్భువును సుత్తింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుటిట్న 

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

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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నిరగ్మకాండము 40:28 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు మందిర 

దావ్రమునకు తెరను వేసెను . అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరపు దావ్రమునొదద్ 

దహనబలిపీఠమును ఉంచి 

నిరగ్మకాండము 40:33 => మరియు అతడు మందిరమునకును బలిపీఠమునకును చుటుట్ 

ఆవరణమును ఏరప్రచి ఆవరణదావ్రపు తెరను వేసెను. ఆలాగున మోషే పని సంపూరిత్ చేసెను. 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

కీరత్నలు 65:5 => మాకు రక్షణకరత్వైన దేవా, భూదిగంతముల నివాసులకందరికిని దూర 

సముదర్ము మీదనునన్ వారికిని ఆశర్యమైన వాడా, నీవు నీతినిబటిట్ భీకరకిర్యలచేత మాకు 

ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వు  

కీరత్నలు 119:155 => భకిత్హీనులు నీ కటట్డలను వెదకుటలేదు గనుక రక్షణ వారికి దూరముగా 

నునన్ది. 

యెషయా 19:23 => ఆ దినమున ఐగుపుత్నుండి అషూష్రుకు రాజమారగ్మేరప్డును అషూష్రీయులు 

ఐగుపుత్నకును ఐగుపీత్యులు అషూష్రునకును వచుచ్చు పోవుచునుందురు ఐగుపీత్యులును 

అషూష్రీయులును యెహోవాను సేవించెదరు. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 
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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. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 3:8 => ఇటుల్ండగా ఆతమ్ సంబంధమైన పరిచరయ్ యెంత మహిమగలదై 

యుండును? 

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

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

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

వార్యబడియునన్ది. 

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

సఫలమగునని ఆతమ్దావ్రా ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

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

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 9:8 => దీనినిబటిట్ ఆ మొదటి గుడారమింక నిలుచుచుండగా అతిపరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశించు మారగ్ము బయలుపరచబడలేదని పరిశుదాధ్తమ్ తెలియజేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 
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హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

వచనము 22 

ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ్ మూలముగా దేవునికి నివాససథ్లమై యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

గలతీయులకు 3:26 => యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరు విశావ్సమువలన దేవుని కుమారులై 

యునాన్రు. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

గలతీయులకు 4:26 => అయితే పైనునన్ యెరూషలేము సవ్తంతర్ముగా ఉనన్ది; అది మనకు తలిల్. 

గలతీయులకు 4:27 => ఇందుకు కనని గొడార్లా సంతోషించుము, పర్సవవేదన పడనిదానా, 

బిగగ్రగా కేకలువేయుము; ఏలయనగా పెనిమిటిగలదాని పిలల్లకంటె పెనిమిటి లేనిదాని పిలల్లు 

ఎకుక్వమంది ఉనాన్రు అని వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 4:28 => సహోదరులారా, మనమును ఇసాస్కువలె వాగాద్నమునుబటిట్ పుటిట్న 

కుమారులమై యునాన్ము. 
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గలతీయులకు 4:29 => అపుప్డు శరీరమునుబటిట్ పుటిట్నవాడు ఆతమ్నుబటిట్ పుటిట్నవానిని ఏలాగు 

హింసపెటెట్నో యిపుప్డును ఆలాగే జరుగుచునన్ది. 

గలతీయులకు 4:30 => ఇందునుగూరిచ్ లేఖనమేమి చెపుప్చునన్ది?దాసిని దాని కుమారుని 

వెళల్గొటుట్ము, దాసి కుమారుడు సవ్తంతుర్రాలి కుమారునితోపాటు వారసుడై యుండడు. 

గలతీయులకు 4:31 => కాగా సహోదరులారా, మనము సవ్తంతుర్రాలి కుమారులమే గాని దాసి 

కుమారులము కాము. 

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

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

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

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

పర్కటన 21:12 => ఆ పటట్ణమునకు ఎతత్యిన గొపప్ పార్కారమును పండెర్ండు గుమమ్ములును 

ఉండెను; ఆ గుమమ్ములయొదద్ పనిన్దద్రు దేవదూతలుండిరి, ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల 

నామములు ఆ గుమమ్ముల మీద వార్యబడియునన్వి. 

పర్కటన 21:13 => తూరుప్వైపున మూడు గుమమ్ములు, ఉతత్రపు వైపున మూడు గుమమ్ములు, 

దకిష్ణపు వైపున మూడు గుమమ్ములు, పశిచ్మపు వైపున మూడు గుమమ్ములునన్వి. 

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

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 

పర్కటన 21:15 => ఆ పటట్ణమును దాని గుమమ్ములను పార్కారమును కొలుచుటకై నాతో 

మాటలాడువానియొదద్ బంగారు కొలకఱఱ్ యుండెను. 
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పర్కటన 21:16 => ఆ పటట్ణము చచచ్వుకమైనది, దాని పొడుగు దాని వెడలుప్తో సమానము. 

అతడు ఆ కొలకఱఱ్తో పటట్ణమును కొలువగా దాని కొలత యేడు వందల యేబది కోసులైనది; దాని 

పొడుగును ఎతుత్ను వెడలుప్ను సమముగా ఉనన్ది.  

పర్కటన 21:17 => మరియు అతడు పార్కారమును కొలువగా అది మనుషుయ్ని కొలత చొపుప్న 

నూట నలుబది నాలుగు మూరలైనది; ఆ కొలత దూత కొలతయే. 

పర్కటన 21:18 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము సూరయ్కాంతములతో కటట్బడెను; పటట్ణము సవ్చఛ్మగు 

సఫ్టికముతో సమానమైన శుదధ్ సువరణ్ముగా ఉనన్ది.  

పర్కటన 21:19 => ఆ పటట్ణపు పార్కారపు పునాదులు అమూలయ్మైన నానావిధ రతన్ములతో 

అలంకరింపబడి యుండెను. మొదటి పునాది సూరయ్కాంతపు రాయి, రెండవది నీలము, మూడవది 

యమునా రాయి, నాలుగవది పచచ్, 

పర్కటన 21:20 => అయిదవది వైడూరయ్ము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువరణ్ రతన్ము, ఎనిమిదవది 

గోమేధికము, తొమిమ్దవది పుషయ్రాగము, పదియవది సువరణ్ల శునీయము, పదకొండవది 

పదమ్రాగము, 

పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

పర్కటన 21:24 => జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను 

దానిలోనికి తీసికొని వతుత్రు. 

పర్కటన 21:25 => అకక్డ రాతిర్ లేనందున దాని గుమమ్ములు పగటివేళ ఏమాతర్మును వేయబడవు.  

పర్కటన 21:26 => జనములు తమ మహిమను ఘనతను దానిలోనికి తీసికొని వచెచ్దరు. 
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ఎఫెసీయులకు 3:15 => మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శకిత్కలిగి ఆయన ఆతమ్వలన 

బలపరచబడునటుల్గాను, 

మతత్యి 10:25 => శిషుయ్డు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన 

చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెలె జ్బూలని వారు పేరుపెటిట్ యుండినయెడల ఆయన 

యింటివారికి మరి నిశచ్యముగా ఆ పేరు పెటుట్దురు గదా. 

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

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

ఆదికాండము 9:27 => దేవుడు యాపెతును విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములలో 

నివసించును అతనికి కనాను దాసుడగును అనెను. 

నిరగ్మకాండము 12:46 => మీరు ఒకక్ యింటిలోనే దాని తినవలెను దాని మాంసములో 

కొంచెమైనను ఇంటిలోనుండి బయటికి తీసికొనిపోకూడదు, దానిలో ఒకక్ యెముకనైనను మీరు 

విరువకూడదు. 

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

శిఖరమున కూరచ్బడినవి. అటుల్ రెండు మూలలలో ఆ రెండు పలకలు చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:10 => నీవు అహరోనును అతని కుమారులను నియమింపవలెను. వారు తమ 

యాజకధరమ్ము ననుసరించి నడుచుకొందురు. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష 

నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 9:14 => మీలో నివసించు పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరునపుప్డు 

అతడు పసాక్ కటట్డచొపుప్న దాని విధినిబటిట్యే దానిని చేయవలెను. పరదేశికిని మీ దేశములో 

పుటిట్నవానికిని మీకును ఒకటే కటట్డ ఉండవలెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి 

వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని 

నియమించెను. 

కీరత్నలు 148:14 => ఆయన తన పర్జలకు ఒక శృంగమును హెచిచ్ంచియునాన్డు. అది ఆయన 

భకుత్లకందరికిని ఆయన చెంతజేరిన జనులగు ఇశార్యేలీయులకును పర్ఖాయ్తికరముగా నునన్ది. 

యెహోవాను సుత్తించుడి.  

పరమగీతము 8:8 => మాకొక చినన్ చెలెల్లు కలదు దానికి ఇంకను వయసుస్ రాలేదు వివాహకాలము 

వచిచ్నపుప్డు మేము దానివిషయమై యేమి చేయుదుము? 

యిరిమ్యా 12:16 => బయలుతోడని పర్మాణము చేయుట వారు నా పర్జలకు నేరిప్నటుల్గా 

యెహోవా జీవము తోడని నా నామమునుబటిట్ పర్మాణము చేయుటకై తాము నా పర్జల మారగ్ములను 

జాగర్తత్గా నేరుచ్కొనినయెడల వారు నా పర్జలమధయ్ వరిధ్లుల్దురు. 

యెహెజేక్లు 37:22 => వారికమీదట ఎనన్టికిని రెండు జనములుగాను రెండు రాజయ్ములుగాను 

ఉండకుండునటుల్ ఆ దేశములో ఇశార్యేలీయుల పరవ్తములమీద 

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 14:21 => యెరూషలేమునందును యూదా దేశమందును ఉనన్ పాతర్లనిన్యు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాకు పర్తిషిట్తములగును; బలిపశువులను వధించువారందరును వాటిలో 

కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండుకొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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రోమీయులకు 11:18 => నీవు అతిశయించితివా, వేరు నినున్ భరించుచునన్దిగాని నీవు వేరును 

భరించుట లేదు. 

రోమీయులకు 11:30 => మీరు గతకాలమందు దేవునికి అవిధేయులైయుండి, యిపుప్డు వారి 

అవిధేయతనుబటిట్ కరుణింపబడితిరి.  

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

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

సంతోషముతో పార్రథ్న చేయుచు,  

కొలొసస్యులకు 1:21 => మరియు గతకాలమందు దేవునికి దూరసుథ్లును, మీ దుష కిర్యలవలన 

మీ మనసుస్లో విరోధభావము గలవారునై యుండిన మిముమ్ను కూడ 

హెబీర్యులకు 10:21 => దేవుని యింటిపైన మనకు గొపప్ యాజకుడునాన్డు గనుకను, 

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

ఈ హేతువుచేత అనయ్జనులైన మీ నిమితత్ము కీర్సుత్యేసు యొకక్ ఖైదీనైన పౌలను నేను 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

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

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరు ణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 

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 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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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 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.  

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. 

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

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 118:22 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 
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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 12:10 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిరాకరించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను 

మారుక్ 12:11 => ఇది పర్భువువలననే కలిగెను ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను లేఖనము 

మీరు చదువలేదా? అని అడుగగా 

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. 

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. 

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. 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

నిరగ్మకాండము 26:15 => మరియు మందిరమునకు తుమమ్కఱఱ్తో నిలువు పలకలు చేయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 36:13 => మరియు అతడు ఏబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ 

తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరప్గా అది ఒకక్ మందిరముగా ఉండెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:5 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సమసత్ గోతర్ములలో తన నామమును 

సాథ్పించుకొనుటకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు 

చేయుచుండవలెను. 

1 సమూయేలు 14:38 => అందువలన సౌలు జనులలో పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ నేడు ఎవరివలన 

ఈ పాపము కలిగెనో అది విచారింపవలెను. 

1 రాజులు 6:1 => అయితే ఇశార్యేలీయులు ఇగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న 

నాలుగువందల ఎనుబదియవ సంవతస్రమందు, అనగా సొలొమోను ఇశార్యేలును ఏలిన నాలుగవ 

సంవతస్రమందు జీప  అను రెండవ మాసమున అతడు యెహోవా మందిరమును కటిట్ంప 

నారంభించెను. 

1 రాజులు 7:11 => పైతటుట్న పరిమాణ పర్కారముగా చెకక్బడిన మికిక్లి వెలగల రాళుల్ను దేవదారు 

కఱఱ్లును కలవు. 

1 రాజులు 18:31 => యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము 

నొందిన యాకోబు సంతతి గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని 

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. 

యోబు 38:6 => దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము. దాని సత్ంభముల పాదులు 

దేనితో కటట్బడినవో చెపుప్ము. 

కీరత్నలు 87:1 => ఆయన పటట్ణపు పునాది పరిశుదధ్ పరవ్తములమీద వేయబడియునన్ది 

కీరత్నలు 122:3 => యెరూషలేమా, బాగుగా కటట్బడిన పటట్ణమువలె నీవు కటట్బడియునాన్వు 

సామెతలు 9:1 => జాఞ్నము నివాసమును కటుట్కొని దానికి ఏడు సత్ంభములు చెకుక్కొనినది 
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సామెతలు 10:25 => సుడిగాలి వీచగా భకిత్హీనుడు లేకపోవును. నీతిమంతుడు నితయ్ము నిలుచు 

కటట్డమువలె ఉనాన్డు. 

పరమగీతము 8:9 => అది పార్కారము వంటిదాయెనా? మేము దానిపైన వెండి గోపురమొకటి 

కటుట్దుము. అది కవాటము వంటిదాయెనా? దేవదారు మార్నుతో దానికి అడుడ్లను కటుట్దుము 

యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

యిరిమ్యా 31:4 => ఇశార్యేలు కనయ్కా, నీవు కటట్బడునటుల్ నేనికమీదట నినున్ కటిట్ంతును; నీవు 

మరల తంబురలను వాయింతువు, సంభర్మపడువారి నాటయ్ములలో కలిసెదవు. 

యెహెజేక్లు 41:1 => తరువాత అతడు ననున్ ఆలయమునకు తోడుకొనివచిచ్ దాని సత్ంభములను 

కొలిచెను. ఇరుపర్కక్ల అవి ఆరు మూరలాయెను, ఇది గుడారపు వెడలుప్. 

యెహెజేక్లు 48:8 => యూదావారి సరిహదుద్ను అనుకొని తూరుప్ పడమరలుగా మీరు పర్తిషిట్ంచు 

పర్తిషిట్త భూమియుండును. దాని వెడలుప్ ఇరువదియైదు వేల కొలకఱఱ్లు; దాని నిడివి తూరుప్నుండి 

పడమరవరకు తకిక్నభాగముల నిడివివలెనే యుండును; పరిశుదధ్సథ్లము దాని మధయ్ ఉండవలెను. 

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. 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 

మతత్యి 12:6 => దేవాలయముకంటె గొపప్వాడికక్డ నునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 
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లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

యోహాను 2:21 => అయితే ఆయన తన శరీరమను దేవాలయమునుగూరిచ్ యీ మాట చెపెప్ను. 

యోహాను 17:22 => మనము ఏకమై యునన్లాగున, వారును ఏకమై యుండవలెనని నీవు నాకు 

అనుగర్హించిన మహిమను నేను వారికి ఇచిచ్తిని. 

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

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

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

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

రోమీయులకు 11:18 => నీవు అతిశయించితివా, వేరు నినున్ భరించుచునన్దిగాని నీవు వేరును 

భరించుట లేదు. 

రోమీయులకు 15:20 => నేనైతే మరియొకని పునాదిమీద కటట్కుండు నిమితత్ము ఆయననుగూరిచ్న 

సమాచారమెవరికి తెలియజేయబడలేదో వారు చూతురనియు, విననివారు గర్హింతురనియు, 

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

శకిత్మంతుడును  

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

మిముమ్ను పిలిచిన దేవుడు నమమ్తగినవాడు. 
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1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

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

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:11 => వేయబడినది తపప్, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ 

పునాది యేసు కీర్సేత్. 

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

శోధించుకొని చూచుకొనుడి; మిముమ్ను మీరే పరీకిష్ంచుకొనుడి; మీరు భర్షుట్లు కానియెడల యేసుకీర్సుత్ 

మీలోనునాన్డని మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే యెరుగరా? 

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

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

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

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 
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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. 

1 యోహాను 4:13 => దీనివలన మనము ఆయనయందు నిలిచియునాన్మనియు ఆయన 

మనయందునాన్డనియు తెలిసికొనుచునాన్ము; ఏలయనగా ఆయన మనకు తన ఆతమ్లో పాలు 

దయచేసియునాన్డు. 

పర్కటన 11:1 => మరియు ఒకడుచేతికఱఱ్వంటి కొలకఱఱ్ నాకిచిచ్ నీవు లేచి దేవుని ఆలయమును 

బలిపీఠమును కొలతవేసి, ఆలయములో పూజించువారిని లెకక్పెటుట్ము. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

వచనము 2 

మీకొరకు నాకనుగర్హింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన యేరాప్టునుగూరిచ్ మీరు వినియునాన్రు. 

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. 
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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. 

యెహెజేక్లు 40:1 => మనము చెరలోనికి వచిచ్న యిరువదియైదవ సంవతస్రము మొదటి నెల 

పదియవ దినమున, అనగా పటట్ణము కొలల్పోయిన పదునాలుగవ సంవతస్రమున ఆ దినముననే 

యెహోవా హసత్ము నా మీదికి రాగా ఆయన ననున్ పటట్ణమునకు తోడుకొనిపోయెను. 

యెహెజేక్లు 42:20 => నాలుగుతటుల్ అతడు కొలిచెను; పర్తిషిఠ్తమైన సథ్లమును పర్తిషిఠ్తము కాని 

సథ్లమునుండి పర్తేయ్కపరుచుటకై దానిచుటుట్ నలుదిశల ఐదువందల బారలుగల చచౌచ్కపు గోడ 

కటట్బడియుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

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. 

నిరగ్మకాండము 26:1 => మరియు నీవు పది తెరలతో ఒక మందిరమును చేయవలెను. నీల ధూమర్ 

రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్పు నారతో వాటిని చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలవాటినిగా 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:2 => పర్తి తెర పొడుగు ఇరువది యెనిమిది మూరలు; పర్తి తెర వెడలుప్ 

నాలుగు మూరలు. ఆ తెరలనిన్టికి ఒకటే కొలత. 

నిరగ్మకాండము 26:3 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరప్వలెను. మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:4 => తెరల కూరుప్ చివరను మొదటి తెర అంచున నీలినూలుతో కొలుకులను 

చేయవలెను. రెండవ కూరుప్నందలి వెలుపలి తెర చివరను అటుల్ చేయవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 26:5 => ఒక తెరలో ఏబది కొలుకులను చేసి, ఆ కొలుకులు ఒకదానినొకటి 

తగులుకొనునటుల్ ఆ రెండవ కూరుప్నందలి తెర అంచున ఏబది కొలుకులను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:6 => మరియు ఏబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ తెరలను 

ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను; అది ఒకటే మందిరమగును. 

నిరగ్మకాండము 26:7 => మరియు మందిరముపైని గుడారముగా మేకవెండుర్కలతో తెరలు 

చేయవలెను; పదకొండు తెరలను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:8 => పర్తి తెర పొడుగు ముపప్ది మూరలు, వెడలుప్ నాలుగు మూరలు, 

పదకొండు తెరల కొలత ఒకక్టే. 

నిరగ్మకాండము 26:9 => అయిదు తెరలను ఒకటిగాను ఆరు తెరలను ఒకటిగాను ఒకదానికొకటి 

కూరప్వలెను. ఆరవ తెరను గుడారపు ఎదుటిభాగమున మడవవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:10 => తెరల కూరుప్నకు వెలుపలనునన్ తెర అంచున ఏబది కొలుకులను 

రెండవ కూరుప్నందలి తెర అంచున ఏబది కొలుకులను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:11 => మరియు ఏబది యితత్డి గుండీలను చేసి యొకటే గుడారమగునటుల్ ఆ 

గుండీలను ఆ కొలుకులకు తగిలించి దాని కూరప్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:12 => ఆ గుడారపు తెరలలో మిగిలి వేర్లాడుభాగము, అనగా మిగిలిన సగము 

తెర, మందిరము వెనుక పర్కక్మీద వేర్లాడవలెను.  

నిరగ్మకాండము 26:13 => మరియు గుడారపు తెరల పొడుగులో మిగిలినది ఈ పర్కక్ను ఒక 

మూరయు, ఆ పర్కక్ను ఒక మూరయు, మందిరమును కపుప్టకు ఈ పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను దాని 

పర్కక్లమీద వేర్లాడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:14 => మరియు ఎఱఱ్రంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళల్తో పైకపుప్ను దానికి మీదుగా 

సముదర్వతస్ల తోళల్తో పైకపుప్ను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:15 => మరియు మందిరమునకు తుమమ్కఱఱ్తో నిలువు పలకలు చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:16 => పలక పొడుగు పది మూరలు పలక వెడలుప్ మూరెడునర 

యుండవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 26:17 => పర్తి పలకలో ఒకదానికొకటి సరియైన రెండు కుసులుండవలెను. అటుల్ 

మందిరపు పలకలనిన్టికి చేసి పెటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:18 => ఇరువది పలకలు కుడివైపున, అనగా దకిష్ణ దికుక్న మందిరమునకు 

పలకలను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:19 => మరియు నొకొక్కక్ పలకకిర్ంద దాని దాని రెండు కుసులకు రెండు 

దిమమ్లను ఆ యిరువది పలకల కిర్ంద నలువది వెండి దిమమ్లను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:20 => మందిరపు రెండవ పర్కక్ను, అనగా ఉతత్రదికుక్న,  

నిరగ్మకాండము 26:21 => ఒకొక్కక్ పలకకిర్ంద రెండు దిమమ్లు ఇరువది పలకలును వాటి నలువది 

వెండి దిమమ్లు ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:22 => పడమటితటుట్ మందిరము యొకక్ వెనుక పర్కక్కు ఆరు పలకలను 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:23 => మరియు ఆ వెనుక పర్కక్ను మందిరము యొకక్ మూలలకు రెండు 

పలకలను చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:24 => అవి అడుగున కూరచ్బడి శిఖరమున మొదటి ఉంగరము దనుక 

ఒకదానితోఒకటి అతికింపబడవలెను. అటుల్ ఆ రెంటికి ఉండవలెను, అవి రెండు మూలలకుండును. 

నిరగ్మకాండము 26:25 => పలకలు ఎనిమిది; వాటి వెండి దిమమ్లు పదునారు; ఒకొక్కక్ పలకకిర్ంద 

రెండు దిమమ్లుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:26 => తుమమ్కఱఱ్తో అడడ్కఱఱ్లను చేయవలెను. మందిరము యొకక్ ఒకపర్కక్ 

పలకలకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లును 

నిరగ్మకాండము 26:27 => మందిరము యొకక్ రెండవ పర్కక్ పలకలకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లును 

పడమటి వైపున మందిరము యొకక్ పర్కక్ పలకలకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లును ఉండవలెను; 

నిరగ్మకాండము 26:28 => ఆ పలకల మధయ్నుండు నడిమి అడడ్కఱఱ్ ఈ కొసనుండి ఆ కొసవరకు 

చేరి యుండవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 26:29 => ఆ పలకలకు బంగారు రేకును పొదిగించి వాటి అడడ్కఱఱ్లుండు వాటి 

ఉంగరములను బంగారుతో చేసి అడడ్కఱఱ్లకును బంగారు రేకును పొదిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:30 => అపుప్డు కొండమీద నీకు కనుపరచబడినదాని పోలికచొపుప్న 

మందిరమును నిలువబెటట్వలెను.  

నిరగ్మకాండము 26:31 => మరియు నీవు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల ఒక అడడ్తెరను పేనిన 

సనన్నారతో చేయవలెను. అది చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలదిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:32 => తుమమ్కఱఱ్తో చేయబడి బంగారు రేకు పొదిగిన నాలుగు సత్ంభములమీద 

దాని వేయవలెను; దాని వంకులు బంగారువి వాటి దిమమ్లు వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 26:33 => ఆ అడడ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి సాక్షయ్పు మందసము 

అడడ్తెర లోపలికి తేవలెను. ఆ అడడ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును. 

నిరగ్మకాండము 26:34 => అతిపరిశుదధ్సథ్లములో సాక్షయ్పు మందసముమీద కరుణాపీఠము 

నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:35 => అడడ్తెర వెలుపల బలల్ను ఆ బలల్యెదుట దకిష్ణపు వైపుననునన్ 

మందిరముయొకక్ యుతత్రదికుక్న దీపవృక్షమును ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:36 => మరియు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని 

పనియైన తెరను గుడారపు దావ్రమునకు చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:37 => ఆ తెరకు అయిదు సత్ంభములను తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు 

రేకు పొదిగింపవలెను. వాటి వంపులు బంగారువి వాటికి అయిదు ఇతత్డి దిమమ్లు పోత పోయవలెను. 

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. 

కీరత్నలు 93:5 => నీ శాసనములు ఎనన్డును తపిప్పోవు యెహోవా, ఎనన్ టెనన్టికి పరిశుదధ్తయే నీ 

మందిరమునకు అనుకూలము.  
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యెహెజేక్లు 42:12 => మరియు మారగ్పు మొగను దకిష్ణపు తటుట్ గదులయొకక్ తలుపులవలె వీటికి 

తలుపులుండెను, ఆ మారగ్ము ఆవరణములోనికి పోవు నొకనికి తూరుప్గానునన్ గోడ యెదుటనే 

యుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:17 => ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసినయెడల దేవుడు వానిని 

పాడుచేయును. దేవుని ఆలయము పరిశుదధ్మైయునన్ది; మీరు ఆ ఆలయమైయునాన్రు. 

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.  

నిరగ్మకాండము 26:3 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరప్వలెను. మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:15 => మరియు మందిరమునకు తుమమ్కఱఱ్తో నిలువు పలకలు చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 36:10 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరెచ్ను; మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరెచ్ను. 

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

శిఖరమున కూరచ్బడినవి. అటుల్ రెండు మూలలలో ఆ రెండు పలకలు చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 38:20 => వాటి బోదెలకు వెండి రేకు పొదిగింపబడెను, వాటి పెండెబదద్లు వెండివి, 

మందిరమునకును దాని చుటుట్నునన్ ఆవరణమునకును చేయబడిన మేకులనిన్యు ఇతత్డివి. 

యోబు 38:6 => దానిమీద పరిమాణపు కొల వేసినవాడెవడో చెపుప్ము. దాని సత్ంభముల పాదులు 

దేనితో కటట్బడినవో చెపుప్ము. 

కీరత్నలు 122:3 => యెరూషలేమా, బాగుగా కటట్బడిన పటట్ణమువలె నీవు కటట్బడియునాన్వు 

హబకూక్కు 2:20 => అయితే యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు, ఆయన సనిన్ధిని 

లోకమంతయు మౌనముగా ఉండునుగాక. 
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జెకరాయ్ 8:3 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను సీయోను నొదద్కు మరల వచిచ్, 

యెరూషలేములో నివాసముచేతును, సతయ్మును అనుసరించు పురమనియు, సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా పరవ్తము పరిశుదధ్ పరవ్తమనియు పేరుల్ పెటట్బడును. 

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

నివసించుచునాన్డనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 6:19 => మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగర్హింపబడి, మీలోనునన్ 

పరిశుదాధ్తమ్కు ఆలయమైయునన్దని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొతుత్ కారు, 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

ఎఫెసీయులకు 4:15 => పేర్మగలిగి సతయ్ము చెపుప్చు కీర్సుత్వలె ఉండుటకు, మనమనిన్ 

విషయములలో ఎదుగుదము. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

1 తిమోతి 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 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

Page  of 342 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

వచనము 3 

ఎటల్నగా కీర్సుత్ మరమ్ము దేవదరశ్నమువలన నాకు తెలియపరచబడినదను సంగతినిగూరిచ్ మునుపు 

సంకేష్పముగా వార్సితిని. 

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;  

యోహాను 14:19 => అయితే మీరు ననున్ చూతురు. నేను జీవించుచునాన్ను గనుక మీరును 

జీవింతురు. 

యోహాను 14:20 => నేను నా తండిర్యందును, మీరు నాయందును, నేను మీయందును ఉనాన్మని 

ఆ దినమున మీరెరుగుదురు. 

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

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

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

నినున్ నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా 

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

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

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

పార్రిథ్ంచుటలేదు; వారి వాకయ్మువలన నాయందు విశావ్సముంచువారందరును ఏకమై యుండవలెనని 

వారికొరకును పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

యోహాను 17:22 => మనము ఏకమై యునన్లాగున, వారును ఏకమై యుండవలెనని నీవు నాకు 

అనుగర్హించిన మహిమను నేను వారికి ఇచిచ్తిని. 
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యోహాను 17:23 => వారియందు నేనును నాయందు నీవును ఉండుటవలన వారు సంపూరు ణ్లుగా 

చేయబడి యేకముగా ఉనన్ందున నీవు ననున్ పంపితివనియు, నీవు ననున్ పేర్మించినటే ట్ వారినికూడ 

పేర్మించితివనియు, లోకము తెలిసికొనునటుల్ నాకు అనుగర్హించిన మహిమను వారికి ఇచిచ్తిని. 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

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

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 

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

నివసించుచునాన్డనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 6:19 => మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగర్హింపబడి, మీలోనునన్ 

పరిశుదాధ్తమ్కు ఆలయమైయునన్దని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొతుత్ కారు, 

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

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

1 యోహాను 3:24 => ఆయన మనకనుగర్హించిన ఆతమ్ మూలముగా తెలిసికొనుచునాన్ము. 

1 యోహాను 4:13 => దీనివలన మనము ఆయనయందు నిలిచియునాన్మనియు ఆయన 

మనయందునాన్డనియు తెలిసికొనుచునాన్ము; ఏలయనగా ఆయన మనకు తన ఆతమ్లో పాలు 

దయచేసియునాన్డు. 
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1 యోహాను 4:16 => మనయెడల దేవునికి ఉనన్ పేర్మను మనమెరిగినవారమై దాని 

నముమ్కొనియునాన్ము; దేవుడు పేర్మాసవ్రూపియైయునాన్డు, పేర్మయందు నిలిచియుండువాడు 

దేవునియందు నిలిచియునాన్డు, దేవుడు వానియందు నిలిచియునాన్డు. 

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 26:3 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరప్వలెను. మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:45 => నేను ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించి వారికి దేవుడనైయుందును.  

నిరగ్మకాండము 36:10 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరెచ్ను; మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 38:20 => వాటి బోదెలకు వెండి రేకు పొదిగింపబడెను, వాటి పెండెబదద్లు వెండివి, 

మందిరమునకును దాని చుటుట్నునన్ ఆవరణమునకును చేయబడిన మేకులనిన్యు ఇతత్డివి. 

లేవీయకాండము 26:11 => నా మందిరమును మీ మధయ్ ఉంచెదను; మీ యందు నా మనసుస్ 

అసహయ్పడదు. 

కీరత్నలు 132:5 => నా వాససాథ్నమైన గుడారములో నేను బర్వేశింపను నేను పరుండు 

మంచముమీది కెకక్ను నా కనున్లకు నిదర్ రానియయ్ను నా కనున్రెపప్లకు కునికిపాటు రానియయ్ననెను. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

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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హబకూక్కు 2:20 => అయితే యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు, ఆయన సనిన్ధిని 

లోకమంతయు మౌనముగా ఉండునుగాక. 

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

యెరూషలేములో నివాసముచేతును, సతయ్మును అనుసరించు పురమనియు, సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా పరవ్తము పరిశుదధ్ పరవ్తమనియు పేరుల్ పెటట్బడును. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

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

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

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

వార్యబడియునన్ది. 

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

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

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 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

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 

2 తిమోతి 1:14 => నీకు అపప్గింపబడిన ఆ మంచి పదారథ్మును మనలో నివసించు 

పరిశుదాధ్తమ్వలన కాపాడుము. 

2 తిమోతి 2:20 => గొపప్యింటిలో వెండి పాతర్లును బంగారు పాతర్లును మాతర్మే గాక కఱఱ్వియు 

మంటివియు కూడ ఉండును. వాటిలో కొనిన్ ఘనతకును కొనిన్ ఘనహీనతకును వినియోగింపబడును. 

హెబీర్యులకు 3:2 => దేవుని యిలల్ంతటిలో మోషే నమమ్కముగా ఉండినటుట్, ఈయన కూడ తనున్ 

నియమించిన వానికి నమమ్కముగా ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిదిధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

వచనము 4 

మీరు దానిని చదివినయెడల దానినిబటిట్ ఆ కీర్సుత్ మరమ్మునుగూరిచ్ నాకు కలిగిన జాఞ్నము 

గర్హించుకొనగలరు. 

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

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 
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గలతీయులకు 5:2 => చూడుడి ; మీరు సునన్తి పొందినయెడల కీర్సుత్వలన మీకు 

పర్యోజనమేమియు కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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. 

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 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:29 => అందుకు పౌలు సులభముగానో దురల్భముగానో, తమరు 

మాతర్ము కాదు, నేడు నా మాట వినువారందరును ఈ బంధకములు తపప్ నావలె ఉండునటుల్ 

దేవుడనుగర్హించుగాక అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => 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;  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో 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. 

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. 

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.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:16 => వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శర్మ తోడుచేయవలెనని 

తలంచుకొని, శుదధ్మనసుస్తో కాక కక్షతో కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు; 

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 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  
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కొలొసస్యులకు 4:18 => పౌలను నేను సవ్హసత్ముతో నా వందనములు వార్యుచునాన్ను; నా 

బంధకములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

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

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

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

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

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

జతపనివాడునైన ఫిలేమోనుకును 

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

గలతీయులకు 5:11 => సహోదరులారా, సునన్తి పొందవలెనని నేనింకను పర్కటించుచునన్యెడల 

ఇపప్టికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువ విషయమైన అభయ్ంతరము తీసివేయబడునుగదా? 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  
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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 

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

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 69:33 => యెహోవా దరిదుర్ల మొఱఱ్ ఆలకించువాడు ఖైదులో నుంచబడిన తన వారిని 

ఆయన తృణీకరించువాడు కాడు. 

యిరిమ్యా 36:5 => యిరీమ్యా బారూకునకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను నేను యెహోవా 

మందిరములోనికి రాకుండ నిరబ్ంధింపబడితిని. 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరు ణ్డు గనుక మీరును పరిపూరు ణ్లుగా ఉండెదరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

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 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

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

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

Page  of 351 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

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

వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 

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. 

ఫిలేమోనుకు 1:13 => నేను సువారత్ కొరకు బంధకములో ఉండగా నీకు పర్తిగా అతడు నాకు 

పరిచారముచేయు నిమితత్ము నాయొదద్ అతని నుంచుకొనవలెనని యుంటిని గాని 

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 5 

ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును పర్వకత్లకును 

బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు తెలియపరచబడలేదు. 
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ఎఫెసీయులకు 4:21 => ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు 

ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

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

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

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

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

2 తిమోతి 1:11 => ఆ సువారత్ విషయములో నేను పర్కటించువాడనుగాను అపొసత్లుడనుగాను, 

బోధకుడనుగాను, నియమింపబడితిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 4:7 => అయితే మనలో పర్తివానికిని కీర్సుత్ అనుగర్హించు వరము యొకక్ 

పరిమాణము చొపుప్న కృప యియయ్బడెను. 

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 
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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. 

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 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 

తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 
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1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

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

సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని ననున్ నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 

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. 

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 2:8 => 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. 

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 

1 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

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. 

యోహాను 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 

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

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

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 
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వచనము 6 

ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, యూదులతోపాటు సమాన 

వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో పాలివారలునై 

యునాన్రనునదియే. 

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

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:17 => అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్ దేవాలయములో 

పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనై పర్భువును చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని 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. 

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, 
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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 

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

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

లేదు గాని యేసుకీర్సుత్ బయలుపరచుటవలననే అది నాకు లభించినది. 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 
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రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

కొలొసస్యులకు 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 

ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

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

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

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 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. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 
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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? 

లూకా 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

1 కొరిందీయులకు 2:16 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే 

కీర్సుత్ మనసుస్ కలిగినవారము. 

1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

1 కొరిందీయులకు 14:2 => ఎందుకనగా భాషతో మాటలాడువాడు మనుషుయ్లతో కాదు దేవునితో 

మాటలాడుచునాన్డు; మనుషుయ్డెవడును గర్హింపడు గాని వాడు ఆతమ్వలన మరమ్ములను 

పలుకుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15:51 => ఇదిగో మీకు ఒక మరమ్ము తెలుపుచునాన్ను; మనమందరము 

నిదిర్ంచము గాని నిమిషములో, ఒక రెపప్పాటున, కడబూర మోర్గగానే మనమందరము మారుప్ 

పొందుదుము.  

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

పర్కారమైనది కాదని మీకు తెలియజెపుప్చునాన్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

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 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. 

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 10:7 => యేడవ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన 

దాసులగు పర్వకత్లకు తెలిపిన సువారత్ పర్కారము దేవుని మరమ్ము సమాపత్మగునని చెపెప్ను. 

వచనము 7 

దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

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

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

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

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 
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1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

2 కొరిందీయులకు 11:6 => మాటలయందు నేను నేరుప్లేనివాడనైనను జాఞ్నమందు 

నేరుప్లేనివాడను కాను. పర్తి సంగతిలోను అందరి మధయ్ను మీ నిమితత్ము మేము ఆ జాఞ్నమును 

కనుపరచియునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 5 :32 => ఈ మరమ్ము గొపప్ది ; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు 

సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

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 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 

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

పేర్మయందు అతుకబడి, సంపూరణ్ గర్హింపుయొకక్ సకలైశవ్రయ్ము కలిగినవారై, దేవుని మరమ్మైయునన్ 
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కీర్సుత్ను, సప్షట్ముగా తెలిసికొనన్వారై, తమ హృదయములలో ఆదరణ పొందవలెనని వారందరికొరకు 

పోరాడుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  

1 తిమోతి 3:9 => విశావ్స మరమ్మును పవితర్మైన మనసాస్కిష్తో గైకొనువారై యుండవలెను. 

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

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

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

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

రోమీయులకు 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 

తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 2:16 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే 

కీర్సుత్ మనసుస్ కలిగినవారము. 

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

మీయొదద్కు వచిచ్ సతయ్మును బయలుపరచవలెననియైనను జాఞ్నోపదేశము చేయవలెననియైనను 
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పర్వచింపవలెననియైనను బోధింపవలెననియైనను మీతో మాటలాడకపోయినయెడల, నావలన మీకు 

పర్యోజనమేమి? 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

వచనము 8 

దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

మతత్యి 13:17 => అనేక పర్వకత్లును నీతిమంతులును మీరు చూచువాటిని చూడగోరియు 

చూడకపోయిరి, మీరు వినువాటిని వినగోరియు వినకపోయిరని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 10:24 => అనేకమంది పర్వకత్లును రాజులును, మీరు చూచుచునన్వి చూడగోరి చూడకయు, 

వినగోరి వినకయు ఉండిరని మీతో చెపుప్చునాన్నని యేకాంతమందు వారితో అనెను. 

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 

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

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

కీర్సుత్యేసు, మరణమును నిరరథ్కము చేసి జీవమును అక్షయతను సువారత్వలన వెలుగులోనికి తెచెచ్ను. 
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2 తిమోతి 1:11 => ఆ సువారత్ విషయములో నేను పర్కటించువాడనుగాను అపొసత్లుడనుగాను, 

బోధకుడనుగాను, నియమింపబడితిని. 

తీతుకు 1:1 => దేవుడు ఏరప్రచుకొనినవారి విశావ్సము నిమితత్మును, 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

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 

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

లేకుండ సంపూరు ణ్లు కాకుండు నిమితత్ము, 

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

వీరు వాగాద్నఫలము అనుభవింపలేదు. 

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. 
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ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

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. 

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. 

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? 

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. 

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

నడుచు పరిహాసకులుందురని 
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లూకా 2:26 => అతడు పర్భువు యొకక్ కీర్సుత్ను చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి 

పరిశుదాధ్తమ్చేత బయలుపరచబడి యుండెను; ఆతమ్వశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచెచ్ను. 

లూకా 2:27 => అంతట ధరమ్శాసత్ర పదధ్తి చొపుప్న ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తలిదండుర్లు 

శిశువైన యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్నపుప్డు  

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

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

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 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 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 

మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

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

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

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

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

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

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

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 
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యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

యెషయా 25:7 => సమసత్ జనముల ముఖములను కపుప్చునన్ ముసుకును సమసత్ జనములమీద 

పరచబడిన తెరను ఈ పరవ్తముమీద ఆయన తీసివేయును 

యెషయా 52:15 => ఆలాగే అతడు అనేక జనములను చిలకరించును రాజులు అతని చూచి నోరు 

మూసికొనెదరు తమకు తెలియజేయబడని సంగతులు వారు చూచెదరు తాము విననిదానిని 

గర్హింతురు. 

యెషయా 55:5 => నీవెరుగని జనులను నీవు పిలిచెదవు నినెన్రుగని జనులు యెహోవా నినున్ 

మహిమపరచగా చూచి నీ దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ నీయొదద్కు 

పరుగెతిత్ వచెచ్దరు.  

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

మరి ఏ దేవునిని ఎవడు నేకాలమున చూచియుండలేదు అటిట్ దేవుడు కలడనన్ సమాచారము 

మనుషుయ్లకు వినబడలేదు అటిట్ సంగతి వారికి తెలిసియుండలేదు.  

దానియేలు 2:22 => ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును , 

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

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 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

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

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 
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మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 

మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

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

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

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.  

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

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

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

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

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

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 
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గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

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

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

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

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

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 

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

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 
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పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

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

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 

వచనము 9 

పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము 

ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

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. 
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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. 

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

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

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

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

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

గలతీయులకు 3:26 => యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరు విశావ్సమువలన దేవుని కుమారులై 

యునాన్రు. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

గలతీయులకు 3:29 => మీరు కీర్సుత్ సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబార్హాముయొకక్ 

సంతానమైయుండి వాగాద్న పర్కారము వారసులైయునాన్రు. 

గలతీయులకు 4:5 => మనము దతత్పుతుర్లము కావలెనని ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియునన్వారిని 

విమోచించుటకై ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడాయెను. 
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గలతీయులకు 4:6 => మరియు మీరు కుమారులై యునన్ందున నాయనా తండీర్, అని మొఱఱ్పెటుట్ 

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

గలతీయులకు 4:7 => కాబటిట్ నీవిక దాసుడవు కావు కుమారుడవే. కుమారుడవైతే దేవుని దావ్రా 

వారసుడవు. 

ఎఫెసీయులకు 4:15 => పేర్మగలిగి సతయ్ము చెపుప్చు కీర్సుత్వలె ఉండుటకు, మనమనిన్ 

విషయములలో ఎదుగుదము. 

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

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 12:4 => ఒకక్ శరీరములో మనకు అనేక అవయవములుండినను, ఈ 

అవయవములనిన్టికిని ఒకక్టే పని యేలాగు ఉండదో, 

రోమీయులకు 12:5 => ఆలాగే అనేకులమైన మనము కీర్సుత్లో ఒకక్ శరీరముగా ఉండి, 

ఒకనికొకరము పర్తేయ్కముగా అవయవములమై యునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:27 => అటువలె, మీరు కీర్సుత్యొకక్ శరీరమైయుండి వేరు వేరుగా 

అవయవములై యునాన్రు 

కొలొసస్యులకు 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 
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గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

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 2:25 => నితయ్జీవము అనుగర్హింతుననునదియే ఆయన తానే మనకు చేసిన 

వాగాద్నము, 

ఆదికాండము 9:27 => దేవుడు యాపెతును విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములలో 

నివసించును అతనికి కనాను దాసుడగును అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:10 => మీలోగాని మీ వంశములలోగాని ఒకడు శవమును ముటుట్టవలన 

అపవితుర్డైనను, దూరపర్యాణము చేయుచుండినను, అతడు యెహోవా పసాక్పండుగను 

ఆచరింపవలెను. 

యెషయా 19:23 => ఆ దినమున ఐగుపుత్నుండి అషూష్రుకు రాజమారగ్మేరప్డును అషూష్రీయులు 

ఐగుపుత్నకును ఐగుపీత్యులు అషూష్రునకును వచుచ్చు పోవుచునుందురు ఐగుపీత్యులును 

అషూష్రీయులును యెహోవాను సేవించెదరు. 

యెషయా 25:7 => సమసత్ జనముల ముఖములను కపుప్చునన్ ముసుకును సమసత్ జనములమీద 

పరచబడిన తెరను ఈ పరవ్తముమీద ఆయన తీసివేయును 

యెహెజేక్లు 16:61 => నీ అకక్చెలెల్ండుర్ నీవు చేసిన నిబంధనలో పాలివారు కాకుండినను నేను 

వారిని నీకు కుమారెత్లుగా ఇయయ్బోవుచునాన్ను. నీవు వారిని చేరుచ్కొనునపుప్డు నీ వర్వరత్న 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడుదువు. 

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. 
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మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 13:17 => అనేక పర్వకత్లును నీతిమంతులును మీరు చూచువాటిని చూడగోరియు 

చూడకపోయిరి, మీరు వినువాటిని వినగోరియు వినకపోయిరని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 

మతత్యి 20:12 => పగలంతయు కషట్పడి యెండబాధ సహించిన మాతో వారిని సమానము చేసితివే 

అని ఆ యింటి యజమానునిమీద సణుగుకొనిరి. 

లూకా 13:29 => మరియు జనులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు ఉతత్రమునుండియు 

దకిష్ణమునుండియు వచిచ్, దేవుని రాజయ్మందు కూరుచ్ందురు. 

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

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు 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 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

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

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 

Page  of 376 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

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

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

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

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 11:17 => అయితే కొమమ్లలో కొనిన్ విరిచివేయబడి, అడవి ఒలీవ కొమమ్వైయునన్ 

నీవు వాటిమధయ్న అంటుకటట్బడి, ఒలీవచెటుట్యొకక్ సారవంతమైన వేరులో వాటితో కలిసి 

పాలుపొందినయెడల, ఆ కొమమ్లపైన  

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

మిముమ్ను పిలిచిన దేవుడు నమమ్తగినవాడు. 

1 కొరిందీయులకు 10:17 => మన మందరము ఆ యొకటే రొటెట్లో పాలుపుచుచ్కొనుచునాన్ము; 

రొటెట్ యొకక్టే గనుక అనేకులమైన మనము ఒకక్ శరీరమైయునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

గలతీయులకు 3:29 => మీరు కీర్సుత్ సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబార్హాముయొకక్ 

సంతానమైయుండి వాగాద్న పర్కారము వారసులైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:19 => కాబటిట్ మీరికమీదట పరజనులును పరదేశులునై యుండక, పరిశుదుధ్లతో 

ఏక పటట్ణసుథ్లును దేవుని యింటివారునై యునాన్రు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:5 => గనుక మీ అందరి నిమితత్ము నేను చేయు పర్తి పార్రథ్నలో ఎలల్పుప్డును 

సంతోషముతో పార్రథ్న చేయుచు,  

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

1 తిమోతి 6:2 => విశావ్సులైన యజమానులు గల దాసులు తమ యజమానులు సహోదరులని 

వారిని తృణీకరింపక, తమ సేవాఫలము పొందువారు విశావ్సులును పిర్యులునై యునాన్రని మరి 

యెకుక్వగా వారికి సేవచేయవలెను; ఈ సంగతులు బోధించుచు వారిని హెచచ్రించుము. 

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

కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు పిర్య కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

ఫిలేమోనుకు 1:17 => కాబటిట్ నీవు ననున్ నీతో పాలివానిగా ఎంచినయెడల ననున్ చేరుచ్కొనన్టుట్ 

అతనిని చేరుచ్కొనుము. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

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

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

హెబీర్యులకు 3:14 => పాపమువలన కలుగు భర్మచేత మీలో ఎవడును కఠినపరచబడకుండునటుల్ 

నేడు అనబడు సమయముండగానే, పర్తి దినమును ఒకనికొకడు బుదిధ్ చెపుప్కొనుడి. 
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1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

వచనము 10 

శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో పర్కటించుటకును, 

ఎఫెసీయులకు 3:2 => మీకొరకు నాకనుగర్హింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన యేరాప్టునుగూరిచ్ 

మీరు వినియునాన్రు. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

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

అధైరయ్పడము. 

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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ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

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.  

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. 

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

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

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 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. 

యెషయా 43 :13 => ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను నాచేతిలోనుండి 

విడిపించగలవాడెవడును లేడు నేను కారయ్ము చేయగా తిర్పిప్వేయువాడెవడు?  
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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. 

2 కొరిందీయులకు 10:4 => మా యుదో ధ్పకరణములు 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 

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

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

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 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

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

పర్కారము మనమధయ్ను నెరవేరిన కారయ్ములనుగూరిచ్ వివరముగ వార్యుటకు అనేకులు 

పూనుకొనాన్రు 

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

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

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 17:18 => నీవు ననున్ లోకమునకు పంపిన పర్కారము నేనును వారిని లోకమునకు 

పంపితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

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 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

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; 
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రోమీయులకు 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 

తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

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

పీర్తికరమగునటుల్, నేను సువారత్ విషయమై యాజక ధరమ్ము జరిగించుచు, దేవునిచేత నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ అనయ్జనుల నిమితత్ము యేసుకీర్సుత్ పరిచారకుడనైతిని 

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

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

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. 

2 తిమోతి 1:11 => ఆ సువారత్ విషయములో నేను పర్కటించువాడనుగాను అపొసత్లుడనుగాను, 

బోధకుడనుగాను, నియమింపబడితిని. 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

వచనము 11 

సమసత్మును సృషిట్ంచిన దేవునియందు పూరవ్కాలమునుండి మరుగైయునన్ ఆ మరమ్మునుగూరిచ్న 

యేరాప్టు ఎటిట్దో అందరికిని తేటపరచుటకును, పరిశుదుధ్లందరిలో అతయ్లుప్డనైన నాకు ఈ కృప 

అనుగర్హించెను. 
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సామెతలు 30:2 => నిశచ్యముగా మనుషుయ్లలో నావంటి పశుపార్యుడు లేడు నరులకునన్ 

వివేచన నాకు లేదు. 

సామెతలు 30:3 => నేను జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నము 

పొందలేదు. 

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

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

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

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజుఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

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? 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:15 => మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును 

పరదేశులమునై యునాన్ము , మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము , సిథ్రముగా 

ఉనన్వాడొకడును లేడు 

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

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

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. 

ఎఫెసీయులకు 3:2 => మీకొరకు నాకనుగర్హింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన యేరాప్టునుగూరిచ్ 

మీరు వినియునాన్రు. 

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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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. 

ఎఫెసీయులకు 3:16 => కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

కీరత్నలు 31:19 => నీయందు భయభకుత్లు గలవారి నిమితత్ము నీవు దాచియుంచిన మేలు యెంతో 

గొపప్ది నరులయెదుట నినున్ ఆశర్యించువారి నిమితత్ము నీవు సిదధ్పరచిన మేలు ఎంతో గొపప్ది.  

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

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

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

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

చూడని వారందరికొరకును 

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 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 40:22 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో మందిరము యొకక్ ఉతత్రదికుక్న, అడడ్తెరకు వెలుపల బలల్ను ఉంచి 

సంఖాయ్కాండము 18:7 => కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి విషయములోను 

అడడ్తెర లోపలిదాని విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ 

యాజకతవ్పు సేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను; అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును. 

నాయ్యాధిపతులు 6:15 => అతడు చితత్ము నా యేలినవాడా, దేని సహాయముచేత నేను 

ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంపగలను? నా కుటుంబము మనషేష్ గోతర్ములో ఎనిన్కలేనిదే. నా పితరుల 

కుటుంబములో నేను కనిషు ఠ్డనై యునాన్నని ఆయనతో చెపెప్ను. అందుకు యెహోవా అయిన నేమి? 
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1 సమూయేలు 9:21 => అందుకు సౌలు నేను బెనాయ్మీనీయుడను కానా? నా గోతర్ము 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో సవ్లప్మైనదికాదా? నా యింటివారు బెనాయ్మీను గోతర్పు 

ఇంటివారందరిలో అలుప్లు కారా? నాతో ఈలాగున ఎందుకు పలుకుచునాన్వు? అనెను. 

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? 

1 రాజులు 10:23 => ఈ పర్కారము రాజైన సొలొమోను ధనముచేతను జాఞ్నముచేతను 

భూపతులందరిలో అధికుడై యుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:54 => అహరోను సంతతివారగు కహాతీయులు వంతువారు; వారి 

కుటుంబముల పొలిమేరలలో వారు విడిసిన తావులనుబటిట్ వారికి ఏరప్డిన నివాససథ్లములు ఇవి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => ఆకాశములును మహాకాశములును ఆయనను పటట్జాలవు, 

ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుటకు చాలినవాడెవడు? ఆయన సనిన్ధిని ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుటకైనను నేనేమాతర్పువాడను? ధూపము వేయుటకే నేను ఆయనకు మందిరమును 

కటట్దలచియునాన్ను. 

యోబు 11:7 => దేవుని గూఢాంశములను నీవు తెలిసికొనగలవా? సరవ్శకుత్డగు దేవునిగూరిచ్ నీకు 

పరిపూరణ్ జాఞ్నము కలుగునా? 

కీరత్నలు 119:127 => బంగారుకంటెను అపరంజికంటెను నీ ఆజఞ్లు నాకు పిర్యముగానునన్వి. 

కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 
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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 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. 

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 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 11:19 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును తార్గుచును వచెచ్ను గనుక ఇదిగో వీడు 

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మతత్యి 13:46 => అతడు అమూలయ్మైన యొక ముతయ్మును కనుగొని, పోయి తనకు 

కలిగినదంతయు అమిమ్ దాని కొనును. 

Page  of 389 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:27 => ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు 

ముకక్లు తినునుగదా అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:9 => గనుక రాజమారగ్ములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండిల్విందుకు 

పిలువుడని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:28 => అందుకామె నిజమే పర్భువా, అయితే కుకక్పిలల్లు కూడ బలల్కిర్ంద ఉండి, పిలల్లు 

పడవేయు రొటెట్ముకక్లు తినును గదా అని ఆయనతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:11 => ఇది పర్భువువలననే కలిగెను ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను లేఖనము 

మీరు చదువలేదా? అని అడుగగా 

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

పర్కారము మనమధయ్ను నెరవేరిన కారయ్ములనుగూరిచ్ వివరముగ వార్యుటకు అనేకులు 

పూనుకొనాన్రు 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడడ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

లూకా 7:28 => సతరీలు కనినవారిలో యోహానుకంటె గొపప్వాడెవడును లేడు. అయినను దేవుని 

రాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె గొపప్వాడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

చెపెప్ను. 
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లూకా 16:11 => కాబటిట్ మీరు అనాయ్యపు సిరి విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల 

సతయ్మైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును? 

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

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

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

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

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

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

యోహాను 7:35 => అందుకు యూదులు మనము ఈయనను కనుగొనకుండునటుల్ ఈయన ఎకక్డికి 

వెళల్బోవుచునాన్డు? గీర్సుదేశసుథ్లలో చెదరిపోయిన వారియొదద్కు వెళి ల్ గీర్సుదేశసుథ్లకు బోధించునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:32 => అతనికిని అతని ఇంటనునన్ వారికందరికిని దేవుని వాకయ్ము 

బోధించిరి. 

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 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

రోమీయులకు 4:9 => ఈ ధనయ్వచనము సునన్తి గలవారినిగూరిచ్ చెపప్బడినదా సునన్తి 

లేనివారినిగూరిచ్కూడ చెపప్బడినదా? అబార్హాము యొకక్ విశావ్సమతనికి నీతి అని 

యెంచబడెననుచునాన్ము గదా? 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

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 

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 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 
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తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

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

వతుత్నని యెరుగుదును. 

1 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్నుగూరిచ్న సాక్షయ్ము మీలో సిథ్రపరచబడినందున ఆయనయందు 

మీరు పర్తి విషయములోను,  

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 13:9 => మనము కొంతమటుట్కు ఎరుగుదుము, కొంతమటుట్కు 

పర్వచించుచునాన్ము గాని 

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

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

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

అధైరయ్పడము. 

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

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

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

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 
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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 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

గలతీయులకు 2:9 => 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 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

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

అపరాధములచేత చచిచ్నవారమై యుండినపుప్డు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా పేర్మచేత 

మనలను కీర్సుత్తో కూడా బర్దికించెను 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 4:7 => అయితే మనలో పర్తివానికిని కీర్సుత్ అనుగర్హించు వరము యొకక్ 

పరిమాణము చొపుప్న కృప యియయ్బడెను. 
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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. 

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. 

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 2:4 => సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన 

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

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

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

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

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

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 
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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? 

1 పేతురు 1:25 => మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే.   

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

వచనము 12 

ఆయన యందలి విశావ్సముచేత ధైరయ్మును నిరభ్యమైన పర్వేశమును ఆయననుబటిట్ మనకు 

కలిగియునన్వి. 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 

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. 

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

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

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

శకిత్మంతుడును  

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

Page  of 396 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

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 

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 

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

సంగతినిగూరిచ్ మునుపు సంకేష్పముగా వార్సితిని. 

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 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

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

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

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

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:18 => పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

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

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 

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 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 
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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. 

కొలొసస్యులకు 1:26 => మీ నిమితత్ము నాకు అపప్గింపబడిన దేవుని యేరాప్టు పర్కారము, నేను 

ఆ సంఘమునకు పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 3:3 => ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము కీర్సుత్తో కూడ 

దేవునియందు దాచబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 33:6 => యెహోవా వాకుక్చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి 

సరవ్సమూహము కలిగెను. 

యెషయా 44:24 => గరభ్మునుండి నినున్ నిరిమ్ంచిన నీ విమోచకుడగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవానగు నేనే సమసత్మును జరిగించువాడను నేనొకడనే ఆకాశమును 

విశాలపరచినవాడను నేనే భూమిని పరచినవాడను  

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

దేవుడైయుండెను. 
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యోహాను 1:2 => ఆయన ఆదియందు దేవునియొదద్ ఉండెను. సమసత్మును ఆయన మూలముగా 

కలిగెను, 

యోహాను 1:3 => కలిగియునన్దేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 

యోహాను 5:17 => అయితే యేసు నాతండిర్ యిదివరకు పనిచేయుచునాన్డు, నేనును 

చేయుచునాన్నని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

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 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 

అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 

కొలొసస్యులకు 1:17 => ఆయన అనిన్టికంటె ముందుగా ఉనన్వాడు; ఆయనే సమసత్మునకు 

ఆధారభూతుడు. 

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 శేర్షు ఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 3:3 => పర్తి యిలుల్ను ఎవడైన ఒకనిచేత కటట్బడును; సమసత్మును కటిట్నవాడు 

దేవుడే. ఇంటికంటె దానిని కటిట్న వాడెకుక్వ ఘనతపొందినటుట్,  
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హెబీర్యులకు 3:4 => ఈయన మోషేకంటె ఎకుక్వ మహిమకు అరు హ్డుగా ఎంచబడెను. 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

కీరత్నలు 139:17 => దేవా, నీ తలంపులు నా కెంత పిర్యమైనవి వాటి మొతత్మెంత గొపప్ది. 

యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

లూకా 7:28 => సతరీలు కనినవారిలో యోహానుకంటె గొపప్వాడెవడును లేడు. అయినను దేవుని 

రాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె గొపప్వాడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 1:3 => కలిగియునన్దేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 

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

సాక్షయ్మిచుచ్టకు సాకిష్గా వచెచ్ను. 

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

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

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

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

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

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

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

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. 
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కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

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 13 

కాబటిట్ మీ నిమితత్మై నాకు వచిచ్న శర్మలను చూచి మీరు అధైరయ్పడవదద్ని వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి 

మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 

నిరగ్మకాండము 25:17 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో కరుణాపీఠమును చేయవలెను. దాని 

పొడుగు రెండు మూరలునర దాని వెడలుప్ మూరెడునర. 

నిరగ్మకాండము 25:18 => మరియు రెండు బంగారు కెరూబులను చేయవలెను. కరుణాపీఠము 

యొకక్ రెండు కొనలను నకిషిపనిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:19 => ఈ కొనను ఒక కెరూబును ఆ కొనను ఒక కెరూబును చేయవలెను. 

కరుణాపీఠమున దాని రెండు కొనలమీద కెరూబులను దానితో ఏకాండముగా చేయవలెను 

నిరగ్మకాండము 25:20 => ఆ కెరూబులు పైకి విపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపుప్చుండగా వాటి ముఖములు ఒండొంటికి ఎదురుగా నుండవలెను. ఆ కెరూబుల ముఖములు 

కరుణాపీఠముతటుట్ నుండవలెను. నీవు ఆ కరుణాపీఠమును ఎతిత్ ఆ మందసముమీద నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:21 => నేను నీకిచుచ్ శాసనములను ఆ మందసములో నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 25:22 => అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొని కరుణాపీఠము మీదనుండియు, 

శాసనములుగల మందసము మీదనుండు రెండు కెరూబుల మధయ్నుండియు, నేను ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము మీకాజాఞ్పించు సమసత్మును నీకు తెలియచెపెప్దను 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 
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కీరత్నలు 148:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి. ఆకాశవాసులారా, యెహోవాను సుత్తించుడి 

ఉనన్తసథ్లముల నివాసులారా, ఆయనను సుత్తించుడి  

కీరత్నలు 148:2 => ఆయన దూతలారా, మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి ఆయన సైనయ్ములారా, 

మీరందరు ఆయనను సుత్తించుడి 

యెషయా 6:2 => ఆయనకు పైగా సెరాపులు నిలిచియుండిరి; ఒకొక్కక్రికి ఆరేసి రెకక్లుండెను. 

పర్తివాడు రెండు రెకక్లతో తన ముఖమును రెంటితో తన కాళల్ను కపుప్కొనుచు రెంటితో 

ఎగురుచుండెను. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 6:4 => వారి కంఠసవ్రమువలన గడప కముమ్ల పునాదులు కదలుచు మందిరము 

ధూమముచేత నిండగా 

యెహెజేక్లు 3:12 => అంతలో ఆతమ్ ననెన్తిత్కొనిపోగా యెహోవా పర్భావమునకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక అను శబద్మొకటి ఆయన యునన్ సథ్లమునుండి ఆరాభ్టముతో నా వెనుక పలుకుట 

నేను వింటిని. 

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

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

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

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

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 
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పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

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

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 

అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 

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

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

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

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 
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ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 

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

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

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

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

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱిఱ్తనముగాను 

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

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

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

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 

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 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 
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ఆదికాండము 21:7 => మరియు శారా పిలల్లకు సత్నయ్మిచుచ్నని యెవరు అబార్హాముతో చెపుప్ను 

నేను అతని ముసలితనమందు కుమారుని కంటిని గదా? అనెను. 

ఆదికాండము 32:1 => యాకోబు తన తోర్వను వెళుల్చుండగా దేవదూతలు అతనిని ఎదురొక్నిరి. 

నిరగ్మకాండము 25:20 => ఆ కెరూబులు పైకి విపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపుప్చుండగా వాటి ముఖములు ఒండొంటికి ఎదురుగా నుండవలెను. ఆ కెరూబుల ముఖములు 

కరుణాపీఠముతటుట్ నుండవలెను. నీవు ఆ కరుణాపీఠమును ఎతిత్ ఆ మందసముమీద నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 37:9 => ఆ కెరూబులు పైకివిపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపెప్ను. కెరూబుల ముఖములు ఒకదానికిఒకటి ఎదురుగా ఉండెను; వాటి ముఖములు కరుణాపీఠము 

వైపుగా నుండెను. 

1 రాజులు 6:29 => మరియు మందిరపు గోడలనిన్టిమీదను లోపలనేమి వెలుపలనేమి కెరూబులను 

తమాల వృక్షములను వికసించిన పుషప్ములను చెకిక్ంచెను. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

కీరత్నలు 89:5 => యెహోవా, ఆకాశవైశాలయ్ము నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను సుత్తించుచునన్ది 

పరిశుదధ్దూతల సమాజములో నీ విశావ్సయ్తనుబటిట్ నీకు సుత్తులు కలుగుచునన్వి. 

కీరత్నలు 111:3 => ఆయన కారయ్ము మహిమా పర్భావములు గలది ఆయన నీతి నితయ్ము 

నిలుకడగా నుండును. 

కీరత్నలు 139:17 => దేవా, నీ తలంపులు నా కెంత పిర్యమైనవి వాటి మొతత్మెంత గొపప్ది. 

సామెతలు 8:12 => జాఞ్నమను నేను చాతురయ్మును నాకు నివాసముగా చేసికొనియునాన్ను 

సదుపాయములు తెలిసికొనుట నాచేతనగును. 

యెహెజేక్లు 1:16 => ఆ చకర్ములయొకక్ రూపమును పనియు రకత్వరణ్పు రాతివలె నుండెను, ఆ 

నాలుగును ఒకక్ విధముగానే యుండెను. వాటి రూపమును పనియు చూడగా చకర్ములో 

చకర్మునన్టుట్గా ఉండెను. 
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దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

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

మహిమపరచితిని, మరల మహిమపరతును అని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

యోహాను 13:31 => వాడు వెళి ల్న తరువాత యేసు ఇటల్నెను ఇపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు 

మహిమపరచబడియునాన్డు; దేవుడును ఆయనయందు మహిమపరచబడియునాన్డు. 

రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱిఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

దయాపూరవ్క సంకలప్మాయెను. 

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

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

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

Page  of 407 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

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 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

1 తిమోతి 1:11 => నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధరామ్నుకూలముగా 

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

హెబీర్యులకు 9:5 => దానిపైని కరుణాపీఠమును కముమ్కొనుచునన్ మహిమగల కెరూబులుండెను. 

వీటినిగూరిచ్ యిపుప్డు వివరముగా చెపప్ వలల్పడదు. 

వచనము 14 

ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉనన్ పర్తి కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ 

కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

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

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 
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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,  

యెషయా 14:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణపూరవ్ కముగా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఉదేద్శించినటుల్ నిశచ్యముగా జరుగును నేను యోచించినటుల్ సిథ్రపడును.  

యెషయా 14:25 => నా దేశములో అషూష్రును సంహరించెదను నా పరవ్తములమీద వాని 

నలుగదొర్కెక్దను వాని కాడి నా జనులమీదనుండి తొలగిపోవును వాని భారము వారి 

భుజముమీదనుండి తొలగింపబడును. 

యెషయా 14:26 => సరవ్లోకమునుగూరిచ్ నేను చేసిన ఆలోచన ఇదే జనములందరిమీద 

చాపబడిన బాహువు ఇదే. 

యెషయా 14:27 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని నియమించియునాన్డు 

రదుద్పరచగలవాడెవడు? బాహువు చాచినవాడు ఆయనే దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? 

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 51:29 => భూమి కంపించుచునన్ది నొపిప్చేత అది గిజగిజలాడుచునన్ది ఒకక్ నివాసియు 

లేకుండ బబులోను దేశమును పాడుగా చేయవలెనని బబులోనునుగూరిచ్న యెహోవా ఉదేద్శము 

సిథ్రమాయెను.  

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

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 
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రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షు ఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

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

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

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

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

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

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

2 సమూయేలు 7:21 => నీ వాకుక్నుబటిట్ నీ యిషాట్నుసారముగా ఈ ఘనకారయ్ములను జరిగించి నీ 

దాసుడనగు నాకు దీని తెలియజేసితివి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => యెహోవా నీ దాసుని నిమితత్మే నీ చితత్పర్కారము ఈ మహా ఘనత 

కలుగునని నీవు తెలియజేసియునాన్వు, అతని నిమితత్మే నీవు ఈ గొపప్ కారయ్మును చేసియునాన్వు. 

యోబు 10:13 => అయినను నా లోపములనుగూరిచ్ నీవు నీ హృదయములో ఆలోచించితివి ఈ 

అభిపార్యము నీకుండెనని నేనెరుగుదును. 

పర్సంగి 3:14 => దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు 

చేరచ్బడదు దానినుండి ఏదియు తీయబడదు ; మనుషుయ్లు తనయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండునటుల్ దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 

యెషయా 23:9 => సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును అపవితర్పరచుటకును భూమిమీదనునన్ 

సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ 

నుదేద్శించెను.  

జెకరాయ్ 6:1 => నేను మరల తేరిచూడగా రెండు పరవ్తముల మధయ్నుండి నాలుగు రథములు 

బయలుదేరుచుండెను, ఆ పరవ్తములు ఇతత్డి పరవ్తములై యుండెను. 

మతత్యి 11:26 => అవును తండీర్, ఈలాగు చేయుట నీ దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 
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యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

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

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

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 15 

మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శకిత్కలిగి ఆయన ఆతమ్వలన బలపరచబడునటుల్గాను, 

ఎఫెసీయులకు 2:18 => ఆయన దావ్రానే మనము ఉభయులము ఒకక్ ఆతమ్యందు తండిర్ సనిన్ధికి 

చేరగలిగి యునాన్ము. 

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

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

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

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 
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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 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

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. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

యోబు 31:37 => నా అడుగుల లెకక్ ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయనయొదద్కు 

వెళె ల్దను. 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 
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యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

హెబీర్యులకు 7:19 => అంతకంటె శేర్షఠ్మైన నిరీక్షణ దానివెంట పర్వేశపెటట్బడెను. దీనిదావ్రా, 

దేవునియొదద్కు మనము చేరుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

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 13:6 => కాబటిట్ పర్భువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాతుర్డు నాకేమి 

చేయగలడు? అని మంచి ధైరయ్ముతో చెపప్గలవారమై యునాన్ము.  

1 యోహాను 5:14 => మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని 

మనమెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము. 

వచనము 16 

కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:3 => ఇశార్యేలీయులారా, వినుడి; నేడు మీరు మీశతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు సమీపించుచునాన్రు. మీ హృదయములు జంకనియయ్కుడి, భయపడకుడి, 

యెషయా 40:30 => బాలురు సొమమ్సిలుల్దురు అలయుదురు యౌవనసుథ్లు తపప్క తొటిర్లుల్దురు 
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యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

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

సీయోనూ, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుము; 

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

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

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

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => సహోదరులారా, మీరైతే మేలు చేయుటలో విసుకవదుద్. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 12:4 => మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రకత్ము కారునంతగా ఇంక దానిని 

ఎదిరింపలేదు.  

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

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

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:12 => సహోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువారత్ మరి యెకుక్వగా 

పర్బలమగుటకే సమకూడెనని మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. 
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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. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => 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. 

ఆదికాండము 9:27 => దేవుడు యాపెతును విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములలో 

నివసించును అతనికి కనాను దాసుడగును అనెను. 

సామెతలు 24:10 => శర్మదినమున నీవు కుర్ంగినయెడల నీవు చేతకానివాడవగుదువు. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

విలాపవాకయ్ములు 1:22 => వారు చేసిన దుషాక్రయ్ములనిన్యు నీ సనిన్ధినుండును నేను బహుగా 

నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచునాన్ను నా మనసుస్ కుర్ంగిపోయెను నేను చేసిన అపరాధములనిన్టినిబటిట్ నీవు 

నాకు చేసినటుల్ వారికి చేయుము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

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

కలుగజేయునని యెరిగి  

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

అధైరయ్పడము. 

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

మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు 

మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:18 => ఇటువలెనే మీరును ఆనందించి నాతోకూడ సంతోషించుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:26 => అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని 

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

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

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

1 తిమోతి 2:1 => మనము సంపూరణ్భకిత్యు మానయ్తయు కలిగి, నెమమ్దిగాను సుఖముగాను 

బర్దుకు నిమితత్ము, అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా మనుషుయ్లందరి కొరకును 

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

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

Page  of 416 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

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

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

వచనము 17 

తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

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 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

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

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 

1 రాజులు 8:54 => సొలొమోను ఈలాగు పార్రిథ్ంచుటయు వినన్పము చేయుటయు ముగించి 

ఆకాశముతటుట్ తనచేతులను చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట మోకాళూ ల్నుట మాని, లేచి నిలిచిన 

తరువాత 

1 రాజులు 19:18 => అయినను ఇశార్యేలు వారిలో బయలునకు మోకాళూ ల్నకయు, నోటితో వాని 

ముదుద్పెటుట్కొనకయునుండు ఏడు వేలమంది నాకు ఇంకను మిగిలియుందురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:13 => తాను చేయించిన అయిదు మూరల పొడవును అయిదు మూరల 

వెడలుప్ను మూడు మూరల యెతుత్నుగల యితత్డి చపప్రమును ముంగిటి ఆవరణమునందుంచి, 
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దానిమీద నిలిచియుండి, సమాజముగా కూడియునన్ ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను మోకాళూ ల్ని, 

చేతులు ఆకాశమువైపు చాపి సొలొమోను ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను. 

ఎజార్ 9:5 => సాయంతర్పు అరప్ణ వేళను శర్మ తీరగా నేను లేచి, నా వసత్రమును పై దుపప్టిని 

చింపుకొని మోకాళల్మీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతటుట్చేతులెతి ◌్త 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

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.  

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 

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

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఆదికాండము 4:26 => మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు 

పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 

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 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

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 1:40 => ఒక కుషఠ్రోగి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని నీకిషట్మైతే ననున్ 

శుదుధ్నిగా చేయగలవని ఆయనతో చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనగా 

యోహాను 4:21 => అమామ్, ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది, ఆ కాలమందు ఈ పరవ్తముమీదనైనను 

యెరూషలేములోనైనను మీరు తండిర్ని ఆరాధింపరు. నా మాట నముమ్ము; 
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యోహాను 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

యోహాను 16:23 => ఆ దినమున మీరు దేనిగూరిచ్యు ననున్ అడుగరు; మీరు తండిర్ని నా పేరట 

ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగర్హించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

యుందుమని చెపిప్రి. 

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

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

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 11:31 => నేనబదధ్మాడుటలేదని నిరంతరము సుత్తింపబడుచునన్ మన 

పర్భువగు యేసుయొకక్ తండిర్యైన దేవుడు ఎరుగును. 

ఎఫెసీయులకు 2:18 => ఆయన దావ్రానే మనము ఉభయులము ఒకక్ ఆతమ్యందు తండిర్ సనిన్ధికి 

చేరగలిగి యునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

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

మీకు కలిగియునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, పరిశుదుధ్లందరిమీద మీకునన్ పేర్మనుగూరిచ్యు, మేము 

విని యెలల్పుప్డు మీ నిమితత్ము పార్రథ్నచేయుచు, 
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కొలొసస్యులకు 1:9 => అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

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

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

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

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

వచనము 18 

మీరు దేవుని సంపూరణ్తయందు పూరు ణ్లగునటుల్గా, పేర్మయందు వేరుపారి సిథ్రపడి, సమసత్ 

పరిశుదుధ్లతో కూడ దాని వెడలుప్ పొడుగు లోతు ఎతుత్ ఎంతో గర్హించుకొనుటకును, 

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

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

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

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

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. 
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కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

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

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 
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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, మనషేష్ 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. 

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, ఖరూజ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

యెషయా 65:15 => నేనేరప్రచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు పర్భువగు 

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  

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

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:26 => వారు కలిసి యొక సంవతస్రమంతయు సంఘములో ఉండి 

బహుజనములకు వాకయ్మును బోధించిరి. మొటట్మొదట అంతియొకయలో శిషుయ్లు కైరసత్వులనబడిరి. 

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 3:12 => జయించువానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక సత్ంభముగా చేసెదను; 

అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎనన్టికిని వెలుపలికి పోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, 

పరలోకములో నా దేవునియొదద్నుండి దిగి వచుచ్చునన్ నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని 

పటట్ణపు పేరును, నా కొర్తత్ పేరును వాని మీద వార్సెదను. 

ఆదికాండము 4:26 => మరియు షేతునకుకూడ కుమారుడు పుటెట్ను; అతనికి ఎనోషను పేరు 

పెటెట్ను. అపుప్డు యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేయుట ఆరంభమైనది. 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

మతత్యి 23:8 => మీరైతే బోధకులని పిలువబడవదుద్, ఒకక్డే మీ బోధకుడు, మీరందరు 

సహోదరులు. 

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

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

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 2:19 => కాబటిట్ మీరికమీదట పరజనులును పరదేశులునై యుండక, పరిశుదుధ్లతో 

ఏక పటట్ణసుథ్లును దేవుని యింటివారునై యునాన్రు. 
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2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 

వచనము 19 

జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 
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ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

యోబు 23:6 => ఆయన తన అధికబలముచేత నాతో వాయ్జెయ్మాడునా? ఆయన ఆలాగు చేయక నా 

మనవి ఆలకించును 

కీరత్నలు 28:8 => యెహోవా తన జనులకు ఆశర్యము ఆయన తన అభిషికుత్నికి రక్షణదురగ్ము. 

కీరత్నలు 138:3 => నేను మొఱఱ్పెటిట్న దినమున నీవు నాకు ఉతత్రమిచిచ్తివి. నా పార్ణములో తార్ణ 

పుటిట్ంచి ననున్ ధైరయ్పరచితివి.  

యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

యెషయా 40:30 => బాలురు సొమమ్సిలుల్దురు అలయుదురు యౌవనసుథ్లు తపప్క తొటిర్లుల్దురు 

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

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

యెషయా 41:10 => 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. 

జెకరాయ్ 10:12 => నేను వారిని యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయుదును, ఆయన నామము 

సమ్రించుచు వారు వయ్వహరింతురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

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 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 
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కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

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 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

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 7:22 => అంతరంగ పురుషునిబటిట్ దేవుని ధరమ్శాసత్రమునందు నేను 

ఆనందించుచునాన్ను గాని 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:8 => మీరు బలము గలిగి సావ్ధీనపరచుకొనుటకై నది దాటి వెళుల్చునన్ 

ఆ దేశమందు పర్వేశించి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ను 
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నాయ్యాధిపతులు 7:11 => వారు చెపుప్ కొనుచునన్ దానిని వినిన తరువాత నీవు ఆ దండులోనికి 

దిగిపోవుటకు నీచేతులు బలపరచబడునని చెపప్గా, అతడును అతని పనివాడైన పూరాయును ఆ 

దండులోనునన్ సనన్దుధ్లయొదద్కు పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

నెహెమాయ్ 6:9 => నేను ఇటువంటి కారయ్ములను మేమెంత మాతర్మును చేయువారము కాము, 

వీటిని నీ మనసుస్లోనుండి నీవు కలిప్ంచుకొంటివని అతనియొదద్కు నేను వరత్మానము పంపితిని. 

దేవా, ఇపుప్డు నాచేతులను బలపరచుము. 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

కీరత్నలు 29:11 => యెహోవా తన పర్జలకు బలము ననుగర్హించును యెహోవా తన పర్జలకు 

సమాధానము కలుగజేసి వారి నాశీరవ్దించును.  

కీరత్నలు 68:35 => తన పరిశుదధ్ సథ్లములలో దేవుడు భీకరుడు ఇశార్యేలు దేవుడే తన పర్జలకు 

బలపరాకర్మముల ననుగర్హించుచునాన్డు దేవుడు సుత్తినొందును గాక. 

కీరత్నలు 71:16 => పర్భువైన యెహోవాయొకక్ బలవతాక్రయ్ములనుబటిట్ నేను వరిణ్ంప 

మొదలుపెటెట్దను నీ నీతినిమాతర్మే నేను వరిణ్ంచెదను. 

కీరత్నలు 86:16 => నాతటుట్ తిరిగి ననున్ కరుణింపుము నీ సేవకునికి నీ బలము అనుగర్హింపుము నీ 

సేవకురాలి కుమారుని రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 119:28 => వయ్సనమువలన నా పార్ణము నీరైపోయెను నీ వాకయ్ముచేత ననున్ 

సిథ్రపరచుము. 

కీరత్నలు 145:19 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారి కోరిక ఆయన నెరవేరుచ్ను వారి మొఱఱ్ 

ఆలకించి వారిని రకిష్ంచును. 
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యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 

హబకూక్కు 3:19 => పర్భువగు యెహోవాయే నాకు బలము ఆయన నా కాళల్ను లేడికాళల్వలె 

చేయును ఉనన్తసథ్లములమీద ఆయన ననున్ నడవచేయును. 

యోహాను 2:23 => ఆయన పసాక్ (పండుగ) సమయమున యెరూషలేములో ఉండగా, ఆ 

పండుగలో అనేకులు ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి ఆయన నామమందు విశావ్సముంచిరి. 

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 14:15 => మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నా ఆజఞ్లను గైకొందురు. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

రోమీయులకు 5:5 => ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగుగ్పరచదు. మనకు అనుగర్హింపబడిన 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

Page  of 429 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

వచనము 20 

మనలో కారయ్సాధకమైన తన శకిత్ చొపుప్న మనము అడుగువాటనిన్టికంటెను, 

ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

ఎఫెసీయులకు 2:21 => పర్తి కటట్డమును ఆయనలో చకక్గా అమరచ్బడి, పర్భువునందు 

పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు వృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యోహాను 6:56 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడు నాయందును నేను వానియందును 

నిలిచియుందుము. 

యోహాను 14:17 => లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను 

పొందనేరదు; మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు. ఆయన మీతోకూడ నివసించును, మీలో ఉండును. 
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యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 17:23 => వారియందు నేనును నాయందు నీవును ఉండుటవలన వారు సంపూరు ణ్లుగా 

చేయబడి యేకముగా ఉనన్ందున నీవు ననున్ పంపితివనియు, నీవు ననున్ పేర్మించినటే ట్ వారినికూడ 

పేర్మించితివనియు, లోకము తెలిసికొనునటుల్ నాకు అనుగర్హించిన మహిమను వారికి ఇచిచ్తిని. 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 

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.  

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. 

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 యోహాను 4:4 => చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉనన్వాడు లోకములో 

ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు వారిని జయించియునాన్రు. 
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1 యోహాను 4:16 => మనయెడల దేవునికి ఉనన్ పేర్మను మనమెరిగినవారమై దాని 

నముమ్కొనియునాన్ము; దేవుడు పేర్మాసవ్రూపియైయునాన్డు, పేర్మయందు నిలిచియుండువాడు 

దేవునియందు నిలిచియునాన్డు, దేవుడు వానియందు నిలిచియునాన్డు. 

పర్కటన 3:20 => ఇదిగో నేను తలుపునొదద్ నిలుచుండి తటుట్చునాన్ను. ఎవడైనను నా సవ్రము విని 

తలుపుతీసినయెడల, నేను అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము 

చేయుదుము. 

మతత్యి 13:6 => సూరుయ్డు ఉదయించినపుప్డు అవి మాడి వేరులేనందున ఎండిపోయెను. 

రోమీయులకు 5:5 => ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగుగ్పరచదు. మనకు అనుగర్హింపబడిన 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

2 కొరిందీయులకు 5:15 => జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమితత్ము మృతిపొంది 

తిరి గి లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

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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కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

కీరత్నలు 68:28 => నీ దేవుడు నీకు బలము కలుగ నియమించియునాన్డు. దేవా, నీవు మాకొరకు 

చేసినదానిని బలపరచుము 

కీరత్నలు 92:13 => యెహోవా మందిరములో నాటబడినవారై వారు మన దేవుని ఆవరణములలో 

వరిధ్లుల్దురు. 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 12:3 => భకిత్హీనతవలన ఎవరును సిథ్రపరచబడరు నీతిమంతుల వేరు కదలదు 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

పరమగీతము 1:13 => నా పిర్యుడు నా రొముమ్ననుండు గోపరసమంత సువాసనగలవాడు 

పరమగీతము 5:5 => నా పిర్యునికి తలుపు తీయ లేచితిని నాచేతులనుండియు నా వేర్ళల్నుండియు 

జటామాంసి గడియలమీద సర్వించెను 

పరమగీతము 7:7 => నీవు తాళవృక్షమంత తినన్ని దానవు నీ కుచములు గెలలవలె నునన్వి. 
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యెషయా 64:4 => తనకొరకు కనిపెటుట్వాని విషయమై నీవు తపప్ తన కారయ్ము సఫలముచేయు 

మరి ఏ దేవునిని ఎవడు నేకాలమున చూచియుండలేదు అటిట్ దేవుడు కలడనన్ సమాచారము 

మనుషుయ్లకు వినబడలేదు అటిట్ సంగతి వారికి తెలిసియుండలేదు.  

హోషేయ 14:5 => చెటుట్నకు మంచు ఉనన్టుల్ నేనతనికుందును, తామరపుషప్ము పెరుగునటుల్ 

అతడు అభివృదిధ్నొందును, లెబానోను పరవ్తము దాని వేళుల్ తనున్నటుల్ వారు తమ వేళుల్ తనున్దురు. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మారుక్ 4:6 => సూరుయ్డు ఉదయింపగానే అవి మాడి, వేరులేనందున ఎండిపోయెను. 

లూకా 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 

లూకా 19:5 => యేసు ఆ చోటికి వచిచ్నపుప్డు, కనున్లెతిత్ చూచి జకక్యాయ్ తవ్రగా దిగుము, నేడు 

నేను నీ యింట నుండవలసియునన్దని అతనితో చెపప్గా 

యోహాను 2:23 => ఆయన పసాక్ (పండుగ) సమయమున యెరూషలేములో ఉండగా, ఆ 

పండుగలో అనేకులు ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి ఆయన నామమందు విశావ్సముంచిరి. 

యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 

యోహాను 17:26 => నీవు నాయందు ఉంచిన పేర్మ వారియందు ఉండునటుల్ను, నేను వారియందు 

ఉండునటుల్ను, వారికి నీ నామమును తెలియజేసితిని, ఇంకను తెలియజేసెదనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 13:5 => మీరు విశావ్సము గలవారై యునాన్రో లేదో మిముమ్ను మీరే 

శోధించుకొని చూచుకొనుడి; మిముమ్ను మీరే పరీకిష్ంచుకొనుడి; మీరు భర్షుట్లు కానియెడల యేసుకీర్సుత్ 

మీలోనునాన్డని మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే యెరుగరా? 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

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 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 

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 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటే ట్. 

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

Page  of 435 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 

వచనము 21 

కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 1:19 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ దేవుడైన మహిమ సవ్రూపియగు తండిర్, 

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

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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యోబు 11:7 => దేవుని గూఢాంశములను నీవు తెలిసికొనగలవా? సరవ్శకుత్డగు దేవునిగూరిచ్ నీకు 

పరిపూరణ్ జాఞ్నము కలుగునా? 

యోబు 11:8 => అది ఆకాశవీధి అంత ఉనన్తమైనది, నీవేమిచేయుదువు? పాతాళముకంటె 

లోతుగానునన్ది, నీవేమి యెరుగుదువు? 

యోబు 11:9 => దాని పరిమాణము భూమికంటె అధికమైనది దాని వెడలుప్ సముదర్ముకంటె 

అధికమైనది 

కీరత్నలు 103:11 => భూమికంటె ఆకాశము ఎంత ఉనన్తముగా ఉనన్దో ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉనన్ది.  

కీరత్నలు 103:12 => పడమటికి తూరుప్ ఎంత దూరమో ఆయన మన అతికర్మములను మనకు 

అంత దూరపరచియునాన్డు.  

కీరత్నలు 103:17 => ఆయన నిబంధనను గైకొనుచు ఆయన కటట్డలననుసరించి నడచుకొను 

వారిమీద యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారిమీద  

కీరత్నలు 139:6 => ఇటిట్ తెలివి నాకు మించినది అది అగోచరము అది నాకందదు. 

యెషయా 55:9 => ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెతుత్గా ఉనన్వో మీ మారగ్ములకంటె నా 

మారగ్ములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెతుత్గా ఉనన్వి. 

యోహాను 15:13 => తన సేన్హితుల కొరకు తన పార్ణము పెటుట్వానికంటె ఎకుక్వైన పేర్మగల 

వాడెవడును లేడు. 

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 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  
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ఫిలిపీప్యులకు 2:5 => కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

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, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 

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.  
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1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

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. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

ఎఫెసీయులకు 1:10 => ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద 

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:15 => ఈ హేతువుచేత, పర్భువైన యేసునందలి మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, 

పరిశుదుధ్లందరియెడల మీరు చూపుచునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, నేను వినినపప్టినుండి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2 => శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను 

కొండనుండి పర్కాశించెను వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

కుడిపారశ్వ్మున అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:3 => ఆయన జనములను పేర్మించును ఆయన పరిశుదుధ్లందరు నీ 

వశముననుందురు వారు నీ పాదములయొదద్ సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.  

2 దినవృతాత్ంతములు 6:41 => నా దేవా, యెహోవా, బలమునకాధారమగు నీ మందసమును 

దృషిట్ంచి లెముమ్; నీ విశార్ంతి సథ్లమందు పర్వేశించుము; దేవా యెహోవా, నీ యాజకులు రక్షణ 

ధరించుకొందురుగాక; నీ భకుత్లు నీ మేలునుబటిట్ సంతోషింతురు గాక. 
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కీరత్నలు 116:15 => యెహోవా భకుత్ల మరణము ఆయన దృషిట్కి విలువగలది  

కీరత్నలు 132:9 => నీ యాజకులు నీతిని వసత్రమువలె ధరించుకొందురుగాక నీ భకుత్లు 

ఉతాస్హగానము చేయుదురు గాక. 

కీరత్నలు 145:10 => యెహోవా, నీ కిర్యలనిన్యు నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునన్వి నీ 

భకుత్లు నినున్ సనున్తించుదురు.  

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

2 కొరిందీయులకు 13:13 => పరిశుదుధ్లందరు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 1:4 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

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. 

నిరగ్మకాండము 36:29 => అవి అడుగున కూరచ్బడి మొదటి ఉంగరముదాక ఒకదానితోఒకటి 

శిఖరమున కూరచ్బడినవి. అటుల్ రెండు మూలలలో ఆ రెండు పలకలు చేసెను. 

1 రాజులు 6:31 => గరాభ్లయపు దావ్రములకు ఒలీవకఱఱ్తో తలుపులు చేయించెను; 

దావ్రబంధముమీది కమిమ్యు నిలువు కముమ్లును గోడ వెడలుప్లో అయిదవ భాగము వెడలుప్ 

ఉండెను. 
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యోబు 11:8 => అది ఆకాశవీధి అంత ఉనన్తమైనది, నీవేమిచేయుదువు? పాతాళముకంటె 

లోతుగానునన్ది, నీవేమి యెరుగుదువు? 

కీరత్నలు 106:2 => యెహోవా పరాకర్మ కారయ్ములను ఎవడు వరిణ్ంపగలడు? ఆయన కీరిత్ 

యంతటిని ఎవడు పర్కటింపగలడు? 

కీరత్నలు 107:43 => బుదిధ్మంతుడైనవాడు ఈ విషయములను ఆలోచించును యెహోవా 

కృపాతిశయములను జనులు తలపోయుదురుగాక. 

సామెతలు 30:3 => నేను జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నము 

పొందలేదు. 

పరమగీతము 3:10 => దాని సత్ంభములు వెండిమయములు దాని పాదములు సవ్రణ్మయములు 

దాని మెతత్లు ధూమర్వరణ్వసత్రముతో చేయబడెను పేర్మను సూచించు విచితర్మైన కుటుట్పనితో 

యెరూషలేము కుమారెత్లు దాని లోపలిభాగము నలంకరించిరి.  

పరమగీతము 7:4 => నీ కంధరము దంతగోపుర రూపము నీ నేతర్ములు జనపూరణ్మైన హెషోబ్ను 

పటట్ణమున నునన్ రెండు తటాకములతో సమానములు నీ నాసిక దమసుక్ దికుక్నకు చూచు లెబానోను 

శిఖరముతో సమానము. 

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

లూకా 10:37 => అందుకు యేసు నీవును వెళి ల్ ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 15:9 => తండిర్ ననున్ ఏలాగు పేర్మించెనో నేనును మిముమ్ను ఆలాగు పేర్మించితిని, నా 

పేర్మయందు నిలిచియుండుడి. 
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రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

1 కొరిందీయులకు 13:9 => మనము కొంతమటుట్కు ఎరుగుదుము, కొంతమటుట్కు 

పర్వచించుచునాన్ము గాని 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 
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వచనము 1 

కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ 

కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 3:18 => మీరు దేవుని సంపూరణ్తయందు పూరు ణ్లగునటుల్గా, పేర్మయందు వేరుపారి 

సిథ్రపడి, సమసత్ పరిశుదుధ్లతో కూడ దాని వెడలుప్ పొడుగు లోతు ఎతుత్ ఎంతో గర్హించుకొనుటకును, 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

యోహాను 17:3 => అదివ్తీయ సతయ్దేవుడవైన నినున్ను, నీవు పంపిన యేసుకీర్సుత్ను ఎరుగుటయే 

నితయ్జీవము. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:5 => కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:12 => కాగా నా పిర్యులారా, మీరెలల్పుప్డును విధేయులైయునన్ పర్కారము, 

నాయెదుట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక మరి యెకుక్వగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, 

భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 4:9 => మనము ఆయన దావ్రా జీవించునటుల్, దేవుడు తన అదివ్తీయ కుమారుని 

లోకములోనికి పంపెను; దీనివలన దేవుడు మనయందుంచిన పేర్మ పర్తయ్క్షపరచబడెను. 

1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 
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1 యోహాను 4:11 => పిర్యులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు పేర్మింపగా మనమొకనినొకడు 

పేర్మింప బదుధ్లమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 4:12 => ఏ మానవుడును దేవుని ఎపుప్డును చూచియుండలేదు; మన మొకనినొకడు 

పేర్మించినయెడల దేవుడు మనయందు నిలిచియుండును ; ఆయన పేర్మ మనయందు 

సంపూరణ్మగును. 

1 యోహాను 4:13 => దీనివలన మనము ఆయనయందు నిలిచియునాన్మనియు ఆయన 

మనయందునాన్డనియు తెలిసికొనుచునాన్ము; ఏలయనగా ఆయన మనకు తన ఆతమ్లో పాలు 

దయచేసియునాన్డు. 

1 యోహాను 4:14 => మరియు తండిర్ తన కుమారుని లోకరక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపియుండుట 

మేము చూచి, సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 1:23 => ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమసత్మును పూరిత్గా నింపుచునన్ వాని 

సంపూరణ్తయైయునన్ది. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 43:4 => అపుప్డు నేను దేవుని బలిపీఠమునొదద్కు నాకు ఆనందసంతోషములు కలుగజేయు 

దేవునియొదద్కు చేరుదును దేవా నా దేవా, సితారా వాయించుచు నీకు కృత జఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను  

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

కొలొసస్యులకు 2:9 => ఏలయనగా దేవతవ్ము యొకక్ సరవ్పరిపూరణ్త శరీరముగా కీర్సుత్నందు 

నివసించుచునన్ది; 
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కొలొసస్యులకు 2:10 => మరియు ఆయనయందు మీరును సంపూరు ణ్లై యునాన్రు; ఆయన సమసత్ 

పర్ధానులకును అధికారులకును శిరసైస్యునాన్డు; 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

పర్కటన 21:24 => జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను 

దానిలోనికి తీసికొని వతుత్రు. 

పర్కటన 22:3 => ఇకమీదట శాపగర్సత్మైనదేదియు దానిలో ఉండదు, దేవుని యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ 

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 

పర్కటన 22:4 => ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదరశ్నము చేయుచుందురు; 

ఆయన నామము వారి నొసళల్యందుండును. 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 
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నిరగ్మకాండము 36:29 => అవి అడుగున కూరచ్బడి మొదటి ఉంగరముదాక ఒకదానితోఒకటి 

శిఖరమున కూరచ్బడినవి. అటుల్ రెండు మూలలలో ఆ రెండు పలకలు చేసెను. 

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? 

యోబు 11:8 => అది ఆకాశవీధి అంత ఉనన్తమైనది, నీవేమిచేయుదువు? పాతాళముకంటె 

లోతుగానునన్ది, నీవేమి యెరుగుదువు? 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 81:10 => ఐగుపీత్యుల దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే 

నీ నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దాని నింపెదను. 

కీరత్నలు 103:11 => భూమికంటె ఆకాశము ఎంత ఉనన్తముగా ఉనన్దో ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉనన్ది.  

కీరత్నలు 107:43 => బుదిధ్మంతుడైనవాడు ఈ విషయములను ఆలోచించును యెహోవా 

కృపాతిశయములను జనులు తలపోయుదురుగాక. 

సామెతలు 8:21 => ననున్ పేర్మించువారిని ఆసిత్కరత్లుగా చేయుదును వారి నిధులను నింపుదును. 

సామెతలు 30:3 => నేను జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నము 

పొందలేదు. 

పర్సంగి 3:8 => పేర్మించుటకు దేవ్షించుటకు; యుదధ్ము చేయుటకు సమాధానపడుటకు. 

పరమగీతము 3:10 => దాని సత్ంభములు వెండిమయములు దాని పాదములు సవ్రణ్మయములు 

దాని మెతత్లు ధూమర్వరణ్వసత్రముతో చేయబడెను పేర్మను సూచించు విచితర్మైన కుటుట్పనితో 

యెరూషలేము కుమారెత్లు దాని లోపలిభాగము నలంకరించిరి.  
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పరమగీతము 7:4 => నీ కంధరము దంతగోపుర రూపము నీ నేతర్ములు జనపూరణ్మైన హెషోబ్ను 

పటట్ణమున నునన్ రెండు తటాకములతో సమానములు నీ నాసిక దమసుక్ దికుక్నకు చూచు లెబానోను 

శిఖరముతో సమానము. 

యిరిమ్యా 31:14 => కొర్వువ్తో యాజకులను సంతోషపరచెదను, నా జనులు నా ఉపకారములను 

తెలిసికొని తృపిత్నొందుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

మతత్యి 15:27 => ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు 

ముకక్లు తినునుగదా అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

లూకా 10:37 => అందుకు యేసు నీవును వెళి ల్ ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరు ణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱఱ్ల మంచి కాపరిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:29 => నేను మీయొదద్కు వచుచ్నపుప్డు, కీర్సుత్యొకక్ ఆశీరావ్ద సంపూరణ్ముతో 

వతుత్నని యెరుగుదును. 

1 కొరిందీయులకు 13:9 => మనము కొంతమటుట్కు ఎరుగుదుము, కొంతమటుట్కు 

పర్వచించుచునాన్ము గాని 
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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. 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:7 => అపుప్డు సమసత్ జాఞ్నమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుకీర్సుత్వలన 

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

1 యోహాను 1:4 => మన సంతోషము పరిపూరణ్మవుటకై మేమీ సంగతులను వార్యుచునాన్ము. 

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

వచనము 2 

మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినటుల్గా దీరఘ్శాంతముతో కూడిన సంపూరణ్ వినయముతోను 

సాతివ్కముతోను నడుచుకొనవలెనని, 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 
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ఆదికాండము 18:4 => నేను కొంచెము నీళుల్ తెపిప్ంచెదను; దయచేసి కాళుల్ కడుగుకొని ఈ 

చెటుట్కిర్ంద అలసట తీరుచ్కొనుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:9 => అమజాయ్ దైవజనుని చూచి ఇశార్యేలువారి సైనయ్మునకు నేనిచిచ్న 

రెండువందల మణుగుల వెండికి ఏమి చేసెదమని అడిగినందుకు దీనికంటె మరి యధికముగా 

యెహోవా నీకు ఇయయ్గలడని ఆ దైవజనుడు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

యిరిమ్యా 32:27 => నేను యెహోవాను, సరవ్శరీరులకు దేవుడను, నాకు అసాధయ్మైనదేదైన 

నుండునా?  

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 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 10:29 => వాటిని నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికంటె గొపప్వాడు గనుక నా 

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 4:21 => దేవుని మహిమపరచి, ఆయన వాగాద్నము చేసినదానిని నెరవేరుచ్టకు 

సమరుథ్డని రూఢిగా విశవ్సించి విశావ్సమువలన బలమునొందెను. 
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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, 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:19 => తన యేకకుమారుని అరిప్ంచి, ఉపమాన రూపముగా అతనిని 

మృతులలోనుండి మరల పొందెను. 

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 . 

యాకోబు 4:12 => ఒకక్డే ధరమ్శాసత్రమును నియమించి నాయ్యము విధించువాడు. ఆయనే 

రకిష్ంచుటకును నశింపజేయుటకును శకిత్మంతుడైయునాన్డు; పరునికి తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవెవడవు? 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

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? 
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1 రాజులు 3:13 => మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను 

వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను; అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను 

నుండడు. 

కీరత్నలు 36:8 => నీ మందిరముయొకక్ సమృదిధ్వలన వారు సంతృపిత్ నొందుచునాన్రు. నీ ఆనంద 

పర్వాహములోనిది నీవు వారికి తార్గించుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 36:9 => నీయొదద్ జీవపు ఊట కలదు నీ వెలుగును పొందియే మేము వెలుగు 

చూచుచునాన్ము. 

పరమగీతము 5:1 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నా ఉదాయ్నవనమునకు నేను ఏతెంచితిని నా 

జటామాంసిని నా గంధవరగ్ములను కూరుచ్కొనుచునాన్ను తేనెయు తేనెపటుట్ను భుజించుచునాన్ను 

కీష్రసహిత దార్కాష్రసము పానము చేయుచునాన్ను. నా సఖులారా, భుజించుడి లెసస్గా పానము 

చేయుడి సేన్హితులారా, పానము చేయుడి.  

యెషయా 35:2 => అది బహుగా పూయుచు ఉలల్సించును ఉలల్సించి సంగీతములు పాడును 

లెబానోను సౌందరయ్ము దానికి కలుగును కరెమ్లు షారోనులకునన్ సొగసు దానికుండును అవి 

యెహోవా మహిమను మన దేవుని తేజసుస్ను చూచును.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యోహాను 10:10 => దొంగ దొంగతనమును హతయ్ను నాశనమును చేయుటకు వచుచ్ను గాని 

మరిదేనికిని రాడు; గొఱఱ్లకు జీవము కలుగుటకును అది సమృధిధ్గా కలుగుటకును నేను వచిచ్తినని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 
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1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 1:19 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ దేవుడైన మహిమ సవ్రూపియగు తండిర్, 

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

ఆదికాండము 18:32 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ 

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

ఆదికాండము 48:11 => ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీ ముఖము చూచెదనని నేను అనుకొనలేదు గాని 

నీ సంతానమును దేవుడు నాకు కనుపరచియునాన్డనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:21 => ఆ కాలమున నేను యెహోషువతో ఇటల్ంటిని మీ దేవుడైన 

యెహోవా ఈ యిదద్రు రాజులకు చేసినదంతయు నీవు కనున్లార చూచితివి గదా. నీవు వెళుల్చునన్ 

రాజయ్ములననిన్టికిని యెహోవా ఆలాగుననే చేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:7 => మనము మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు 

యెహోవా మన మొఱఱ్ను విని మన బాధను పర్యాసమును మనకు కలిగిన హింసను చూచెను. 
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1 రాజులు 10:13 => సొలొమోను తన పర్భావమునకు తగినటుట్ షేబ దేశపు రాణికిచిచ్నది పోగ 

ఆమె కోరిన పర్కారము ఆమె యిచాఛ్పూరిత్గా ఆమె కిచెచ్ను; అపుప్డు ఆమెయు ఆమె సేవకులును తమ 

దేశమునకు తిరిగి వెళి ల్రి. 

2 రాజులు 3:18 => ఇది యెహోవా దృషిట్కి అలప్మే, ఆయన మోయాబీయులను మీచేతికి 

అపప్గించును. 

2 రాజులు 4:4 => అపుప్డు నీవు నీ యింటిలోకి వచిచ్ నీవును నీ కుమారులును లోపలనుండి 

తలుపుమూసి, ఆ పాతర్లనిన్టిలో నూనె పోసి, నిండినవి యొకతటుట్న ఉంచుమని ఆమెతో సెలవియయ్గా 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:17 => దేవా, యిది నీ దృషిట్కి సవ్లప్ విషయమే; దేవా యెహోవా, నీవు 

రాబోవు బహుకాలమువరకు నీ సేవకుని సంతతినిగూరిచ్ సెలవిచిచ్, మనుషుయ్నితో మనుషుయ్డు 

మాటలాడునటుల్ దయ పాలించి నాతో మాటలాడి, నా సంతతి ఘనతజెందునని మాట 

యిచిచ్యునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:20 => యెహోవా, మేము మా చెవులతో వినినదంతయు నిజము, నీవంటి 

వాడెవడును లేడు, నీవు తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:12 => షేబ దేశపు రాణి రాజునకు తీసికొనివచిచ్న వాటికి అతడిచిచ్న పర్తి 

బహుమానములు గాక ఆమె మకుక్వ పడి అడిగినదంతయు రాజైన సొలొమోను ఆమెకిచెచ్ను; 

తరువాత ఆమె తన సేవకులను వెంటబెటుట్కొని మరలి తన దేశమునకు వెళి ల్పోయెను. 

నెహెమాయ్ 9:5 => అపుప్డు లేవీయులైన యేషూవ కదీమ్యేలు బానీ హషబెన్యా షేరేబాయ్ హోదీయా 

షెబనాయ్ పెతహయా అనువారు నిలువబడి, నిరంతరము మీకు దేవుడైయునన్ యెహోవాను 

సుత్తించుడని చెపిప్ ఈలాగు సోత్తర్ము చేసిరి సకలాశీరవ్చన సోత్తర్ములకు మించిన నీ ఘనమైన 

నామము సుత్తింపబడునుగాక. 

యోబు 9:4 => ఆయన మహా వివేకి, అధిక బలసంపనున్డు ఆయనతో పోరాడ తెగించి హాని 

నొందనివాడెవడు? 

యోబు 9:10 => ఎవడును తెలిసికొనలేని మహతత్యిన కారయ్ములను లెకక్లేననిన్ అదుభ్తకిర్యలను 

ఆయన చేయుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 23:5 => నా శతుర్వులయెదుట నీవు నాకు భోజనము సిదధ్పరచుదువు నూనెతో నా తల 

అంటియునాన్వు నా గినెన్ నిండి పొరుల్చునన్ది. 

కీరత్నలు 52:9 => నీవు దాని నెరవేరిచ్తివి గనుక నేను నితయ్ము నినున్ సుత్తించెదను. నీ నామము నీ 

భకుత్ల దృషిట్కి ఉతత్మమైనది నేను దాని సమ్రించి కనిపెటుట్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 59:16 => నీవు నాకు ఎతత్యిన కోటగా ఉనాన్వు ఆపదిద్నమున నాకు ఆశర్యముగా 

ఉనాన్వు. నీ బలమునుగూరిచ్ నేను కీరిత్ంచెదను ఉదయమున నీకృపనుగూరిచ్ ఉతాస్హగానము 

చేసెదను 

కీరత్నలు 79:11 => చెరలోనునన్వాని నిటూ ట్రుప్ నీ సనిన్ధికి రానిముమ్ నీ బాహుబలాతిశయమును 

చూపుము చావునకు విధింపబడినవారిని కాపాడుము.  

కీరత్నలు 81:10 => ఐగుపీత్యుల దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే 

నీ నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దాని నింపెదను. 

సామెతలు 8:21 => ననున్ పేర్మించువారిని ఆసిత్కరత్లుగా చేయుదును వారి నిధులను నింపుదును. 
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యెషయా 30:19 => సీయోనులో యెరూషలేములోనే యొక జనము కాపురముండును. జనమా, 

నీవిక నేమాతర్ము కనీన్ళుల్ విడువవు ఆయన నీ మొఱఱ్విని నిశచ్యముగా నినున్ కరుణించును ఆయన నీ 

మాట వినగానే నీకు ఉతత్రమిచుచ్ను.  

యెషయా 55:13 => ముండల్చెటల్కు బదులుగా దేవదారువృక్షములు మొలుచును దురదగొండిచెటల్కు 

బదులుగా గొంజివృక్షములు ఎదుగును అది యెహోవాకు ఖాయ్తిగాను ఆయనకు కొటిట్వేయబడని 

నితయ్మైన జాఞ్పక సూచనగాను ఉండును.  

యిరిమ్యా 33:3 => నాకు మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నీకు ఉతత్రమిచెచ్దను, నీవు గర్హింపలేని గొపప్ 

సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. 

లూకా 1:49 => సరవ్శకిత్మంతుడు నాకు గొపప్కారయ్ములు చేసెను గనుక ఇది మొదలుకొని అనిన్ 

తరములవారును ననున్ ధనుయ్రాలని యందురు. ఆయన నామము పరిశుదధ్ము.  

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

2 కొరిందీయులకు 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 
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1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

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 . 

వచనము 3 

పర్భువునుబటిట్ ఖైదీనైన నేను మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 29:1 => దైవపుతుర్లారా, యెహోవాకు ఆరోపించుడి పర్భావ మహాతమ్య్ములను యెహోవాకు 

ఆరోపించుడి 

కీరత్నలు 29:2 => యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన పర్భావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి 

పర్తిషిఠ్తములగు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన యెదుట సాగిలపడుడి.  

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

కీరత్నలు 115:1 => మాకు కాదు, యెహోవా మాకు కాదు నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ నామమునకే 

మహిమ కలగునుగాక 
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యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 42:12 => పర్భావముగలవాడని మనుషుయ్లు యెహోవాను కొనియాడుదురు గాక 

దీవ్పములలో ఆయన సోత్తర్ము పర్చురము చేయుదురు గాక 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

గలతీయులకు 1:5 => దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:20 => మన తండిర్యైన దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. 

ఆమేన . 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 5:11 => యుగయుగములకు పర్భావమాయనకు కలుగును గాక. ఆమేన . 
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పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరు హ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

Page  of 460 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 
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1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:7 => కీర్సుత్యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతో 

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

1 పేతురు 5:11 => యుగయుగములకు పర్భావమాయనకు కలుగును గాక. ఆమేన . 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

యూదా 1:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా, మహిమయు మహాతమ్య్మును ఆధిపతయ్మును 

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:7 => మనము మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు 

యెహోవా మన మొఱఱ్ను విని మన బాధను పర్యాసమును మనకు కలిగిన హింసను చూచెను. 

నెహెమాయ్ 9:5 => అపుప్డు లేవీయులైన యేషూవ కదీమ్యేలు బానీ హషబెన్యా షేరేబాయ్ హోదీయా 

షెబనాయ్ పెతహయా అనువారు నిలువబడి, నిరంతరము మీకు దేవుడైయునన్ యెహోవాను 

సుత్తించుడని చెపిప్ ఈలాగు సోత్తర్ము చేసిరి సకలాశీరవ్చన సోత్తర్ములకు మించిన నీ ఘనమైన 

నామము సుత్తింపబడునుగాక. 

కీరత్నలు 52:9 => నీవు దాని నెరవేరిచ్తివి గనుక నేను నితయ్ము నినున్ సుత్తించెదను. నీ నామము నీ 

భకుత్ల దృషిట్కి ఉతత్మమైనది నేను దాని సమ్రించి కనిపెటుట్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 72:5 => సూరుయ్డు నిలుచునంతకాలము చందుర్డు నిలుచునంతకాలము తరములనిన్టను 

జనులు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుందురు.  

కీరత్నలు 102:21 => ఆయన తన ఉనన్తమైన పరిశుదాధ్లయమునుండి వంగి చూచెననియు 

ఆకాశమునుండి భూమిని దృషిట్ంచెననియు 
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కీరత్నలు 104:31 => యెహోవా మహిమ నితయ్ముండునుగాక. యెహోవా తన కిర్యలను చూచి 

ఆనందించును గాక. 

కీరత్నలు 113:2 => ఇది మొదలుకొని యెలల్కాలము యెహోవా నామము సనున్తింపబడునుగాక. 

యెషయా 43:21 => నా నిమితత్ము నేను నిరిమ్ంచిన జనులు నా సోత్ర్తర్మును పర్చురము చేయుదురు. 

యెషయా 44:23 => యెహోవా ఆ కారయ్మును సమాపిత్ చేసియునాన్డు ఆకాశములారా, 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి భూమి అగాధసథ్లములారా, ఆరాభ్టము చేయుడి పరవ్తములారా, అరణయ్మా, 

అందులోని పర్తి వృక్షమా, సంగీతనాదము చేయుడి.యెహోవా యాకోబును విమోచించును ఆయన 

ఇశార్యేలులో తనున్తాను మహిమోనన్తునిగా కనుపరచుకొనును 

యెషయా 55:13 => ముండల్చెటల్కు బదులుగా దేవదారువృక్షములు మొలుచును దురదగొండిచెటల్కు 

బదులుగా గొంజివృక్షములు ఎదుగును అది యెహోవాకు ఖాయ్తిగాను ఆయనకు కొటిట్వేయబడని 

నితయ్మైన జాఞ్పక సూచనగాను ఉండును.  

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

యోహాను 12:28 => తండీర్, నీ నామము మహిమపరచుమని చెపెప్ను. అంతట నేను దానిని 

మహిమపరచితిని, మరల మహిమపరతును అని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

రోమీయులకు 1:8 => మీ విశావ్సము సరవ్లోకమున పర్చురము చేయబడుచుండుటనుబటిట్, మొదట 

మీ యందరినిమితత్ము యేసుకీర్సుత్దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 1:25 => అటిట్వారు దేవుని సతయ్మును అసతయ్మునకు మారిచ్, సృషిట్కరత్కు పర్తిగా 

సృషట్మును పూజించి సేవించిరి. యుగములవరకు ఆయన సోత్తార్రు హ్డైయునాన్డు, ఆమేన . 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 
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లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

2 కొరిందీయులకు 4:15 => పర్భువైన యేసును లేపినవాడు యేసుతో మముమ్నుకూడ లేపి, 

మీతోకూడ తన యెదుట నిలువబెటుట్నని యెరిగి, మేమును విశవ్సించుచునాన్ము గనుక 

మాటలాడుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును 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 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 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 

వచనము 4 

శరీరమొకక్టే, ఆతమ్యు ఒకక్డే; ఆ పర్కారమే మీ పిలుపు విషయమై యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు 

పిలువబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనయ్జనులైన మీ నిమితత్ము కీర్సుత్యేసు యొకక్ ఖైదీనైన 

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 38:20 => అందుకు యిరీమ్యా వారు నినన్పప్గింపరు, నీవు బర్దికి బాగుగానుండునటుల్ 

నేను నీతో చెపుప్చునన్ సంగతినిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను చితత్గించి ఆలకించుము. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

1 కొరిందీయులకు 4:16 => కీర్సుత్యేసునందు సువారత్ దావ్రా నేను మిముమ్ను కంటిని గనుక మీరు 

ననున్ పోలి నడుచుకొనువారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను 

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:12 => సహోదరులారా, నేను మీవంటివాడనైతిని గనుక మీరును నావంటివారు 

కావలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

Page  of 465 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

ఫిలేమోనుకు 1:10 => నా బంధకములలో నేను కనిన నా కుమారుడగు ఒనేసిము కోసరము నినున్ 

వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

2 యోహాను 1:5 => కాగా అమామ్, కొర్తత్ ఆజఞ్ నీకు వార్సినటుట్ కాదు గాని మొదటనుండి మనకు 

కలిగిన ఆజఞ్నే వార్యుచు, మనము ఒకరినొకరము పేర్మింపవలెనని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఆదికాండము 5:24 => హనోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసికొనిపోయెను గనుక 

అతడు లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

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.  

Page  of 466 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

ఫిలిపీప్యులకు 3:17 => సహోదరులారా, మీరు ననున్ పోలి నడుచుకొనుడి; మేము మీకు 

మాదిరియై యునన్ పర్కారము నడుచుకొను వారిని గురిపెటిట్ చూడుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

కొలొసస్యులకు 4:12 => మీలో ఒకడును కీర్సుత్యేసు దాసుడునైన ఎపఫార్ మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్డు; మీరు సంపూరు ణ్లును, పర్తి విషయములో దేవుని చితత్మునుగూరిచ్ సంపూరాణ్తమ్ 

నిశచ్యత గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెలల్పుప్డును మీకొరకు తన పార్రథ్నలలో 

పోరాడుచునాన్డు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడడ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:2 => కాగా మీరేలాగు నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలెనో మావలన 

నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా మీరు నడుచుకొనుచునాన్రు. ఈ విషయములో మీరు అంతకంతకు 

అభివృదిధ్ నొందవలెనని మిముమ్ను వేడుకొని పర్భువైన యేసునందు హెచచ్రించుచునాన్ము. 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 
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ఎఫెసీయులకు 4:4 => శరీరమొకక్టే, ఆతమ్యు ఒకక్డే; ఆ పర్కారమే మీ పిలుపు విషయమై 

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షు ఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

రోమీయులకు 8:30 => మరియు ఎవరిని ముందుగా నిరణ్యించెనో వారిని పిలిచెను; ఎవరిని 

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:11 => అందువలన మన దేవుని యొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

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. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 
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2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

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.  

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

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 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:10 => సహోదర పేర్మ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై, 

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

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 16:14 => మీరు చేయు కారయ్ములనిన్యు పేర్మతో చేయుడి. 
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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. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 2:10 => మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా 

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:2 => పర్భువునందు ఏకమనసుస్ గలవారై యుండుడని యువొదియను, 

సుంటుకేను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:6 => కావున మీరు పర్భువైన కీర్సుత్యేసును అంగీకరించిన విధముగా 

ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కటట్బడుచు,  
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కొలొసస్యులకు 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:7 => పరిశుదుధ్లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవితుర్లుగా 

ఉండుటకు పిలువలేదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

ఫిలేమోనుకు 1:13 => నేను సువారత్ కొరకు బంధకములో ఉండగా నీకు పర్తిగా అతడు నాకు 

పరిచారముచేయు నిమితత్ము నాయొదద్ అతని నుంచుకొనవలెనని యుంటిని గాని 

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. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 
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వచనము 5 

పర్భువు ఒకక్డే, విశావ్సమొకక్టే, బాపిత్సమ్మొకక్టే, 

సంఖాయ్కాండము 12:3 => యెహోవా ఆ మాట వినెను. మోషే భూమిమీదనునన్ వారందరిలో 

మికిక్లి సాతివ్కుడు. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షు ఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

సామెతలు 3:34 => అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనునియెడల ఆయన దయ చూపును. 

సామెతలు 16:19 => గరివ్షు ఠ్లతో దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనుటకంటె దీనమనసుస్ కలిగి దీనులతో 

పొతుత్చేయుట మేలు. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యెషయా 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  

Page  of 472 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

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.  

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

మతత్యి 5:5 => సాతివ్కులు ధనుయ్లు ? వారు భూలోకమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 
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గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

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. 

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; 
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మారుక్ 9:19 => అందుకాయన విశావ్సములేని తరమువారలారా, నేను ఎంతకాలము మీతో 

నుందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 13:7 => అనిన్టికి తాళుకొనును, అనిన్టిని నముమ్ను; అనిన్టిని నిరీకిష్ంచును; 

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 

గలతీయులకు 6:2 => ఒకని భారములనొకడు భరించి, యీలాగు కీర్సుత్ నియమమును పూరిత్గా 

నెరవేరుచ్డి. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 36:10 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరెచ్ను; మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 36:29 => అవి అడుగున కూరచ్బడి మొదటి ఉంగరముదాక ఒకదానితోఒకటి 

శిఖరమున కూరచ్బడినవి. అటుల్ రెండు మూలలలో ఆ రెండు పలకలు చేసెను. 

యెషయా 29:19 => యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధికమగును మనుషుయ్లలో 

బీదలు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవునియందు అనందించెదరు.  

మతత్యి 5:5 => సాతివ్కులు ధనుయ్లు ? వారు భూలోకమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

మారుక్ 9:50 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము 

కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా 

ఉండుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 
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2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 
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1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

వచనము 6 

అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై అందరిలోను వాయ్పించి 

అందరిలో ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:4 => శరీరమొకక్టే, ఆతమ్యు ఒకక్డే; ఆ పర్కారమే మీ పిలుపు విషయమై 

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

యోహాను 13:34 => మీరు ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెనని మీకు కొర్తత్ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను; నేను 

మిముమ్ను పేర్మించినటే ట్ మీరును ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెను. 

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 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 14:18 => ఈ విషయమందు కీర్సుత్నకు దాసుడైనవాడు దేవునికి ఇషుట్డును 

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 
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రోమీయులకు 14:19 => కాబటిట్ సమాధానమును, పరసప్ర కేష్మాభివృదిధ్ని కలుగజేయువాటినే 

ఆసకిత్తో అనుసరింతము. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరు ణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:14 => వీటనిన్టి పైన పరిపూరణ్తకు అనుబంధమైన పేర్మను ధరించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజుఞ్లై యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:13 => వారి పనినిబటిట్ వారిని పేర్మతో మికిక్లి ఘనముగా ఎంచవలెనని 

వేడుకొనుచునాన్ము; మరియు ఒకనితో నొకడు సమాధానముగా ఉండుడి. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 
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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. 

ఆదికాండము 13:8 => కాబటిట్ అబార్ము మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును, నా పశువుల 

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 26:3 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరప్వలెను. మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:32 => దానినడుమ తల దూరుటకు రంధర్ము ఉండవలెను. అది 

చినగకుండునటుల్ కంఠ కవచ రంధర్మువలె దాని రంధర్ముచుటుట్ నేతపనియైన గోటు ఉండవలెను. 

1 రాజులు 16:21 => అపుప్డు ఇశార్యేలువారు రెండు జటుల్గా విడిపోయి, జనులలో సగముమంది 

గీనతు కుమారుడైన తిబీన్ని రాజుగా చేయవలెనని అతని పక్షమునను, సగముమంది ఒమీ పక్షమునను 

చేరిరి. 

కీరత్నలు 122:6 => యెరూషలేముయొకక్ కేష్మముకొరకు పార్రథ్న చేయుడి యెరూషలేమా, నినున్ 

పేర్మించువారు వరిధ్లుల్దురు. 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 

పర్సంగి 4:12 => ఒంటరియగు నొకనిమీద మరియొకడు పడినయెడల ఇదద్రు కూడి వాని 

నెదిరింపగలరు, మూడు పేటల తార్డు తవ్రగా తెగిపోదు గదా? 

పరమగీతము 6:9 => నా పావురము నా నిషక్ళంకురాలు ఒకతే ఆమె తన తలిల్కి ఒకతే కుమారెత్ 

కనన్తలిల్కి ముదుద్బిడడ్ సతరీలు దాని చూచి ధనుయ్రాలందురు రాణులును ఉపపతున్లును దాని 

పొగడుదురు. 

యెహెజేక్లు 11:19 => వారు నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనునటుల్ నేను వారి 

శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచిచ్, వారికి ఏకమనసుస్ 

కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆతమ్ పుటిట్ంతును. 
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మారుక్ 3:24 => ఒక రాజయ్ము తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడినయెడల, ఆ రాజయ్ము 

నిలువనేరదు. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

రోమీయులకు 14:19 => కాబటిట్ సమాధానమును, పరసప్ర కేష్మాభివృదిధ్ని కలుగజేయువాటినే 

ఆసకిత్తో అనుసరింతము. 

1 కొరిందీయులకు 6:17 => అటువలె పర్భువుతో కలిసికొనువాడు ఆయనతో ఏకాతమ్యై యునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరు ణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

కొలొసస్యులకు 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:14 => వీటనిన్టి పైన పరిపూరణ్తకు అనుబంధమైన పేర్మను ధరించుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

వచనము 7 
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అయితే మనలో పర్తివానికిని కీర్సుత్ అనుగర్హించు వరము యొకక్ పరిమాణము చొపుప్న కృప 

యియయ్బడెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 12:4 => ఒకక్ శరీరములో మనకు అనేక అవయవములుండినను, ఈ 

అవయవములనిన్టికిని ఒకక్టే పని యేలాగు ఉండదో, 

రోమీయులకు 12:5 => ఆలాగే అనేకులమైన మనము కీర్సుత్లో ఒకక్ శరీరముగా ఉండి, 

ఒకనికొకరము పర్తేయ్కముగా అవయవములమై యునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 10:17 => మన మందరము ఆ యొకటే రొటెట్లో పాలుపుచుచ్కొనుచునాన్ము; 

రొటెట్ యొకక్టే గనుక అనేకులమైన మనము ఒకక్ శరీరమైయునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

1 కొరిందీయులకు 12:20 => అవయవములు అనేకములైనను శరీరమొకక్టే. 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజుఞ్లై యుండుడి. 
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ఎఫెసీయులకు 2:18 => ఆయన దావ్రానే మనము ఉభయులము ఒకక్ ఆతమ్యందు తండిర్ సనిన్ధికి 

చేరగలిగి యునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 2:22 => ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ్ మూలముగా దేవునికి నివాససథ్లమై 

యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళి ల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

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. 

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. 
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ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

యిరిమ్యా 14:8 => ఇశార్యేలునకు ఆశర్యుడా, కషట్కాలమున వారికి రక్షకుడా, మా దేశములో నీ 

వేల పరదేశివలె నునాన్వు? ఏల రాతిర్వేళను బసచేయుటకు గుడారమువేయు పర్యాణసుథ్నివలె 

ఉనాన్వు; 

యిరిమ్యా 17:7 => యెహోవాను నముమ్కొనువాడు ధనుయ్డు, యెహోవా వానికి ఆశర్యముగా 

ఉండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:11 => పర్భువైన యేసు కృపచేత మనము రక్షణ పొందుదుమని 

నముమ్చునాన్ము గదా? అలాగే వారును రక్షణ పొందుదురు అనెను. 

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

1 తిమోతి 1:1 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్యు మన నిరీక్షణయైన కీర్సుత్యేసు యొకక్యు ఆజఞ్ 

పర్కారము కీర్సుత్యేసు యొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలు, 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

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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తీతుకు 3:7 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ దానికి వారసులమగుటకై ఆ పరిశుదాధ్తమ్ను 

మన రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా ఆయన మనమీద సమృదిధ్గా కుమమ్రించెను. 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

హెబీర్యులకు 6:19 => ఈ నిరీక్షణ నిశచ్లమును, సిథ్రమునై, మన ఆతమ్కు లంగరువలెనుండి 

తెరలోపల పర్వేశించుచునన్ది. 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

1 పేతురు 1:4 => మృతులలోనుండి యేసుకీర్సుత్ తిరిగి లేచుటవలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ 

మనకు కలుగునటుల్, అనగా అక్షయమైనదియు, నిరమ్లమైనదియు, వాడబారనిదియునైన సావ్సయ్ము 

మనకు కలుగునటుల్, ఆయన తన విశేష కనికరము చొపుప్న మనలను మరల జనిమ్ంపజేసెను. 

1 పేతురు 1:21 => మీరు క్షయ బీజమునుండి కాక, శాశవ్తమగు జీవముగల దేవుని 

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

1 యోహాను 3:3 => ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెటుట్కొనిన పర్తివాడును ఆయన పవితుర్డై 

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

1 రాజులు 18:31 => యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము 

నొందిన యాకోబు సంతతి గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని 

కీరత్నలు 122:3 => యెరూషలేమా, బాగుగా కటట్బడిన పటట్ణమువలె నీవు కటట్బడియునాన్వు 

కీరత్నలు 122:8 => నా సహోదరుల నిమితత్మును నా సహవాసుల నిమితత్మును నీకు కేష్మము 

కలుగును గాక అని నేనందును. 

యెహెజేక్లు 37:24 => నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకక్డే 

యుండును, వారు నా విధులను అనుసరింతురు, నా కటట్డలను గైకొని ఆచరింతురు. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:30 => మరియు ఎవరిని ముందుగా నిరణ్యించెనో వారిని పిలిచెను; ఎవరిని 

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:17 => అటువలె పర్భువుతో కలిసికొనువాడు ఆయనతో ఏకాతమ్యై యునాన్డు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 1:23 => ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమసత్మును పూరిత్గా నింపుచునన్ వాని 

సంపూరణ్తయైయునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 4:3 => పర్భువునుబటిట్ ఖైదీనైన నేను మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:1 => కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, 

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

హెబీర్యులకు 3:1 => ఇందువలన, పరలోక సంబంధమైన పిలుపులో పాలుపొందిన పరిశుదధ్ 

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

వచనము 8 
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అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనపుప్డు, చెరను చెరగా పటుట్కొనిపోయి మనషుయ్లకు ఈవులను 

అనుగర్హించెనని చెపప్బడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

రోమీయులకు 14:8 => మనము బర్దికినను పర్భువు కోసమే బర్దుకుచునాన్ము; చనిపోయినను 

పర్భువు కోసమే చనిపోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనము బర్దికినను చనిపోయినను పర్భువు వారమై 

యునాన్ము. 

రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

1 కొరిందీయులకు 1:13 => కీర్సుత్ విభజింపబడియునాన్డా? పౌలు మీకొరకు సిలువ వేయబడెనా? 

పౌలు నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరా? 

1 కొరిందీయులకు 8:6 => ఆకాశమందైనను భూమిమీదనైనను దేవతలనబడినవి యునన్ను, మనకు 

ఒకక్డే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్; ఆయననుండి సమసత్మును కలిగెను; ఆయన నిమితత్ము 

మనమునాన్ము. మరియు మనకు పర్భువు ఒకక్డే; ఆయన యేసుకీర్సుత్; ఆయనదావ్రా సమసత్మును 

కలిగెను; మనము ఆయనదావ్రా కలిగినవారము. 

1 కొరిందీయులకు 12:5 => మరియు పరిచరయ్లు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని పర్భువు ఒకక్డే. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరు ణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 

రోమీయులకు 3:30 => దేవుడు ఒకడే గనుక, ఆయన సునన్తి గలవారిని విశావ్సమూలముగాను, 

సునన్తి లేనివారిని విశావ్సముదావ్రాను, నీతిమంతులనుగా తీరుచ్ను. 

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 1:6 => కీర్సుత్ కృపనుబటిట్ మిముమ్ను పిలిచినవానిని విడిచి, భినన్మైన సువారత్ తటుట్కు 

మీరింత తవ్రగా తిరిగిపోవుట చూడగా నాకాశచ్రయ్మగుచునన్ది. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

తీతుకు 1:1 => దేవుడు ఏరప్రచుకొనినవారి విశావ్సము నిమితత్మును, 

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 
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హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

యాకోబు 2:18 => అయితే ఒకడు నీకు విశావ్సమునన్ది, నాకు కిర్యలునన్వి; కిర్యలు లేకుండ నీ 

విశావ్సము నాకు కనుపరచుము, నేను నా కిర్యలచేత నా విశావ్సము నీకు కనుపరతునని చెపుప్ను. 

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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, 

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? 

రోమీయులకు 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  

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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గలతీయులకు 3:26 => యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరు విశావ్సమువలన దేవుని కుమారులై 

యునాన్రు. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

1 పేతురు 3:21 => దానికి సాదృశయ్మైన బాపిత్సమ్ము ఇపుప్డు మిముమ్ను రకిష్ంచుచునన్ది; అదేదనగా 

శరీర మాలినయ్ము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుకీర్సుత్ పునరుతాథ్న మూలముగా దేవుని విషయము 

నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్నిచుచ్ పర్తుయ్తత్రమే. 

సంఖాయ్కాండము 10:2 => నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును 

సేనలను తరిల్ంచుటకును నీకుండవలెను. 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

రోమీయులకు 1:12 => ఆతమ్సంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచుచ్టకు మిముమ్ను చూడవలెనని 

మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 

యాకోబు 2:19 => దేవుడొకక్డే అని నీవు నముమ్చునాన్వు. ఆలాగు నముమ్ట మంచిదే; 

దయయ్ములును నమిమ్ వణకుచునన్వి. 

వచనము 9 
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ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొకక్ కిర్ంది భాగములకు దిగెననియు అరథ్మిచుచ్చునన్ది గదా. 

ఎఫెసీయులకు 6:23 => తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు 

సమాధానమును విశావ్సముతో కూడిన పేర్మయును సహోదరులకు కలుగును గాక. 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

యెషయా 63:16 => మాకు తండిర్వి నీవే, అబార్హాము మముమ్ నెరుగకపోయినను ఇశార్యేలు 

మముమ్ను అంగీకరింపకపోయినను యెహోవా, నీవే మాతండిర్వి అనాదికాలమునుండి మా 

విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.  

మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

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. 

1 కొరిందీయులకు 8:6 => ఆకాశమందైనను భూమిమీదనైనను దేవతలనబడినవి యునన్ను, మనకు 

ఒకక్డే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్; ఆయననుండి సమసత్మును కలిగెను; ఆయన నిమితత్ము 

మనమునాన్ము. మరియు మనకు పర్భువు ఒకక్డే; ఆయన యేసుకీర్సుత్; ఆయనదావ్రా సమసత్మును 

కలిగెను; మనము ఆయనదావ్రా కలిగినవారము. 

1 కొరిందీయులకు 12:6 => నానా విధములైన కారయ్ములు కలవు గాని అందరిలోను అనిన్టిని 

జరిగించు దేవుడు ఒకక్డే. 

Page  of 490 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

గలతీయులకు 3:26 => యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరు విశావ్సమువలన దేవుని కుమారులై 

యునాన్రు. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

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 4:6 => మరియు మీరు కుమారులై యునన్ందున నాయనా తండీర్, అని మొఱఱ్పెటుట్ 

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

గలతీయులకు 4:7 => కాబటిట్ నీవిక దాసుడవు కావు కుమారుడవే. కుమారుడవైతే దేవుని దావ్రా 

వారసుడవు. 

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

1 యోహాను 3:2 => పిర్యులారా, యిపుప్డు మనము దేవుని పిలల్లమై యునాన్ము. మనమిక 

ఏమవుదుమో అది ఇంక పర్తయ్క్షపరచబడలేదు గాని ఆయన పర్తయ్క్షమైనపుప్డు ఆయన యునన్టుల్గానే 

ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 3:3 => ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెటుట్కొనిన పర్తివాడును ఆయన పవితుర్డై 

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 
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ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

కీరత్నలు 95:3 => యెహోవా మహా దేవుడు దేవతలందరికి పైన మహాతమ్య్ముగల మహారాజు 

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

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 
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యెషయా 40:17 => ఆయన దృషిట్కి సమసత్ జనములు లేనటుట్గానే యుండును ఆయన దృషిట్కి అవి 

అభావముగాను శూనయ్ముగాను ఎంచబడును. 

యెషయా 40:21 => మీకు తెలియదా? మీరు వినలేదా? మొదటినుండి ఎవరును మీతో చెపప్లేదా? 

భూమిని సాథ్పించుటనుబటిట్ మీరుదాని గర్హింపలేదా?  

యెషయా 40:22 => ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడైయునాన్డు దాని నివాసులు మిడతలవలె 

కనబడుచునాన్రు ఒకడు తెరను విపిప్నటుల్ ఆయన ఆకాశవైశాలయ్మును వాయ్పింపజేసెను ఒకడు 

గుడారము వేసినటుల్ ఆయన దానిని నివాస సథ్లముగా ఏరప్రచెను.  

యెషయా 40:23 => రాజులను ఆయన లేకుండ చేయును భూమియొకక్ నాయ్యాధిపతులను 

మాయాసవ్రూపులుగా చేయును. 

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 10:13 => ఆయన ఆజఞ్నియయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను, భూమయ్ంత 

భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును, వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును, తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును. 

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. 
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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 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. 

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 => బెలష్సస్రూ, 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.  
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మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

పర్కటన 4:8 => ఈ నాలుగు జీవులలో పర్తి జీవికి ఆరేసి రెకక్లుండెను, అవి చుటుట్ను రెకక్ల 

లోపటను కనున్లతో నిండియునన్వి. అవి భూత వరత్మాన భవిషయ్తాక్లములలో ఉండు 

సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, అని మానక రాతిర్ంబగళుల్ 

చెపుప్చుండును. 

పర్కటన 4:9 => ఆ సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండి యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి 

మహిమయు ఘనతయు కృతజఞ్తాసుత్తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు కీరిత్ంచుచుండగా 

పర్కటన 4:10 => ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లు సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని 

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

పర్కటన 4:11 => పర్భువా, మా దేవా, నీవు సమసత్మును సృషిట్ంచితివి; నీ చితత్మునుబటిట్ అవి 

యుండెను; దానిని బటిట్యే సృషిట్ంపబడెను గనుక నీవే మహిమ ఘనత పర్భావములు పొంద 

నరు హ్డవని చెపుప్చు, తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసిరి 

ఎఫెసీయులకు 2:22 => ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ్ మూలముగా దేవునికి నివాససథ్లమై 

యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 17:26 => నీవు నాయందు ఉంచిన పేర్మ వారియందు ఉండునటుల్ను, నేను వారియందు 

ఉండునటుల్ను, వారికి నీ నామమును తెలియజేసితిని, ఇంకను తెలియజేసెదనని చెపెప్ను. 

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.  
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1 యోహాను 3:24 => ఆయన మనకనుగర్హించిన ఆతమ్ మూలముగా తెలిసికొనుచునాన్ము. 

1 యోహాను 4:12 => ఏ మానవుడును దేవుని ఎపుప్డును చూచియుండలేదు; మన మొకనినొకడు 

పేర్మించినయెడల దేవుడు మనయందు నిలిచియుండును ; ఆయన పేర్మ మనయందు 

సంపూరణ్మగును. 

1 యోహాను 4:13 => దీనివలన మనము ఆయనయందు నిలిచియునాన్మనియు ఆయన 

మనయందునాన్డనియు తెలిసికొనుచునాన్ము; ఏలయనగా ఆయన మనకు తన ఆతమ్లో పాలు 

దయచేసియునాన్డు. 

1 యోహాను 4:14 => మరియు తండిర్ తన కుమారుని లోకరక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపియుండుట 

మేము చూచి, సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము. 

1 యోహాను 4:15 => యేసు దేవుని కుమారుడని యెవడు ఒపుప్కొనునో, వానిలో దేవుడు 

నిలిచియునాన్డు, వాడు దేవునియందునాన్డు. 

కీరత్నలు 86:10 => నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరును వచిచ్ నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము 

చేయుదురు నీ నామమును ఘనపరచుదురు 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

1 కొరిందీయులకు 8:4 => కాబటిట్ విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటిని తినుట విషయము : 

లోకమందు విగర్హము వటిట్దనియు, ఒకక్డే దేవుడు తపప్ వేరొక దేవుడు లేడనియు ఎరుగుదుము. 

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 2:5 => దేవుడొకక్డే, దేవునికిని నరులకును మధయ్వరిత్యు ఒకక్డే; ఆయన కీర్సుత్యేసను 

నరుడు. 

యాకోబు 2:19 => దేవుడొకక్డే అని నీవు నముమ్చునాన్వు. ఆలాగు నముమ్ట మంచిదే; 

దయయ్ములును నమిమ్ వణకుచునన్వి. 
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వచనము 10 

దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె మరి పైకి ఆరోహణమైన 

వాడునైయునాన్డు. 

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. 

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 

మతత్యి 25:15 => అతడు ఒకనికి అయిదు తలాంతులను ఒకనికి రెండు, ఒకనికి ఒకటియు ఎవని 

సామరథ్య్ముచొపుప్న వానికిచిచ్, వెంటనే దేశాంతరము పోయెను. 

Page  of 497 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

రోమీయులకు 12:7 => పర్వచనవరమైతే విశావ్స పరిమాణము చొపుప్న పర్వచింతము; 

పరిచరయ్యైతే పరిచరయ్లోను, 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

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? 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

2 కొరిందీయులకు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను 

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

ఎఫెసీయులకు 3:2 => మీకొరకు నాకనుగర్హింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన యేరాప్టునుగూరిచ్ 

మీరు వినియునాన్రు. 

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

రోమీయులకు 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 

తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 10:13 => మేమైతే మేరకు మించి అతిశయపడము గాని మీరునన్ సథ్లము 

వరకును రావలెనని దేవుడు మాకు కొలిచి యిచిచ్న మేరకు లోబడియుండి అతిశయించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 10:14 => మేము కీర్సుత్ సువారత్ పర్కటించుచు, మీవరకును వచిచ్యుంటిమి 

గనుక మీయొదద్కు రానివారమైనటుట్ మేము మా మేర దాటి వెళుల్చునన్వారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 10:15 => మేము మేరకు మించి యితరుల పర్యాస ఫలములలో 

భాగసుథ్లమనుకొని అతిశయపడము. మీ విశావ్సము అభివృదిధ్యైనకొలది మాకనుగర్హింపబడిన 

మేరలకు లోపలనే సువారత్ మరి విశేషముగా వాయ్పింపజేయుచు, 
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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 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

యోహాను 16:5 => ఇపుప్డు ననున్ పంపినవానియొదద్కు వెళుల్చునాన్ను నీవు ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్వని 

మీలో ఎవడును ననన్డుగుటలేదు గాని  

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 12:7 => అయినను అందరి పర్యోజనము కొరకు పర్తివానికి ఆతమ్ పర్తయ్క్షత 

అనుగర్హింపబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

వచనము 11 

మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న విషయములోను 

ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

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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నాయ్యాధిపతులు 5:12 => దెబోరా, మేలుకొనుము, మేలుకొనుము దెబోరా, మేలుకొనుము, 

మేలుకొనుము బారాకూ, కీరత్న పాడుము అబీనోయము కుమారుడా, లెముమ్ చెరపటిట్న వారిని 

చెరపటుట్ము.  

కొలొసస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముమ్ను జీవింపచేసెను; ఆయన పర్ధానులను 

అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోతస్వముతో వారిని పటిట్ తెచిచ్ బాహాటముగా 

వేడుకకు కనుపరచెను. 

1 సమూయేలు 30:26 => దావీదు సికల్గునకు వచిచ్నపుప్డు దోపుడుసొముమ్లో కొంత తన 

సేన్హితులైన యూదా పెదద్లకు ఏరప్రచి యెహోవా శతుర్వులయొదద్ నేను దోచుకొనిన సొముమ్లో కొంత 

ఆశీరావ్ద సూచనగా మీకు ఇచుచ్చునాన్నని చెపిప్ వారికి పంపించెను. 

ఎసేత్రు 2:18 => అపుప్డు రాజు తన అధిపతులకందరికిని సేవకులకందరికిని ఎసేత్రు విషయమై 

యొక గొపప్ విందు చేయించి, సంసాథ్నములలో సెలవుదినము పర్కటించి రాజు సిథ్తికి తగినటుట్గా 

బహుమతులు ఇపిప్ంచెను. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 3:9 => కాగా నీవు లేవీయులను అహరోనుకును అతని కుమారులకును 

అపప్గింపవలెను. వారు ఇశార్యేలీయులలోనుండి అతని వశము చేయబడినవారు. 

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 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 దినవృతాత్ంతములు 30:24 => సమాజపు వారందరును చూచినపుప్డు, మరి ఏడు దినములు 

పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచన చేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి. 
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కీరత్నలు 24:3 => యెహోవా పరవ్తమునకు ఎకక్దగినవాడెవడు? ఆయన పరిశుదధ్ సథ్లములో 

నిలువదగినవాడెవడు? 

కీరత్నలు 24:7 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ 

పురాతనమైన తలుపులారా, మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  

కీరత్నలు 47:5 => దేవుడు ఆరాభ్టముతో ఆరోహణమాయెను బూరధవ్నితో యెహోవా 

ఆరోహణమాయెను. 

యెషయా 14:2 => జనములు వారిని తీసికొనివచిచ్ వారి సవ్దేశమున వారిని పర్వేశపెటుట్దురు 

ఇశార్యేలు వంశసుథ్లు యెహోవా దేశములోవారిని దాసులనుగాను పనికతెత్లనుగాను 

సావ్ధీనపరచుకొందురు వారు తముమ్ను చెరలో పెటిట్నవారిని చెరలో పెటిట్  

యెహెజేక్లు 46:18 => జనులు తమ సావ్సథ్య్ము ననుభవింపకుండ అధిపతి వారి భూమిని 

ఆకర్మింపకూడదు; నా జనులు తమ భూములను విడిచి చెదరిపోకుండునటుల్ అతడు తన 

భూమిలోనుండి తన కుమారులకు భాగముల నియయ్వలెను. 

యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 

జెకరాయ్ 10:4 => వారిలోనుండి మూలరాయి పుటుట్ను, మేకును యుదధ్పువిలుల్ను వారిచేత కలుగును, 

బాధించువాడు వారిలోనుండి బయలుదేరును, 

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 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

లూకా 9:51 => ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడు దినములు పరిపూరణ్మగుచునన్పుప్డు 
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లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 24:51 => వారిని ఆశీరవ్దించుచుండగా ఆయన వారిలోనుండి పర్తేయ్కింపబడి 

పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయెను. 

యోహాను 3:31 => పైనుండి వచుచ్వాడు అందరికి పైనునన్వాడు; భూమినుండి వచుచ్వాడు 

భూసంబంధియై భూసంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడును; పరలోకమునుండి వచుచ్వాడు 

అందరికి పైగానుండి 

యోహాను 6:62 => ఆలాగైతే మనుషయ్కుమారుడు మునుపునన్చోటునకు ఎకుక్ట మీరు 

చూచినయెడల ఏమందురు? 

యోహాను 10:1 => గొఱఱ్ల దొడిడ్లో దావ్రమున పర్వేశింపక వేరొకమారగ్మున ఎకుక్వాడు దొంగయు 

దోచుకొనువాడునై యునాన్డు. 

యోహాను 16:7 => అయితే నేను మీతో సతయ్ము చెపుప్చునాన్ను, నేను వెళి ల్పోవుటవలన మీకు 

పర్యోజనకరము; నేను వెళల్నియెడల ఆదరణకరత్ మీయొదద్కు రాడు; నేను వెళిళ్నయెడల ఆయనను 

మీయొదద్కు పంపుదును 

యోహాను 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళి ల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 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 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:6 => అతడు సముదర్పు దరినునన్ సీమోనను ఒక చరమ్కారుని యింట 

దిగియునాన్డని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

రోమీయులకు 10:6 => అయితే విశావ్సమూలమగు నీతి యీలాగు చెపుప్చునన్ది ఎవడు 

పరలోకములోనికి ఎకిక్పోవును? అనగా కీర్సుత్ను కిర్ందికి తెచుచ్టకు;  

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

ఎఫెసీయులకు 4:7 => అయితే మనలో పర్తివానికిని కీర్సుత్ అనుగర్హించు వరము యొకక్ 

పరిమాణము చొపుప్న కృప యియయ్బడెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

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 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 
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హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

వచనము 12 

అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు 

నియమించెను. 

సామెతలు 30:4 => ఆకాశమునకెకిక్ మరల దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళల్తో గాలిని 

పటుట్కొనన్వాడెవడు? బటట్లో నీళుల్ మూటకటిట్నవాడెవడు? భూమియొకక్ దికుక్లనిన్టిని 

సాథ్పించినవాడెవడు? ఆయన పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసియునన్దా?  

యోహాను 3:13 => మరియు పరలోకమునుండి దిగి వచిచ్నవాడే, అనగా పరలోకములో ఉండు 

మనుషయ్కుమారుడే తపప్ పరలోకమునకు ఎకిక్పోయిన వాడెవడును లేడు. 

యోహాను 6:33 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, లోకమునకు జీవమునిచుచ్నది దేవుడనుగర్హించు 

ఆహారమైయునన్దని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపెప్ను.  

యోహాను 6:62 => ఆలాగైతే మనుషయ్కుమారుడు మునుపునన్చోటునకు ఎకుక్ట మీరు 

చూచినయెడల ఏమందురు? 

యోహాను 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళి ల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:34 => దావీదు పరలోకమునకు ఎకిక్పోలేదు; అయితే అతడిటల్నెను నేను 

నీ శతుర్వులను నీ పాదములకిర్ంద పాదపీఠ 
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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. 

ఆదికాండము 11:5 => యెహోవా నరుల కుమారులు కటిట్న పటట్ణమును గోపురమును చూడ 

దిగివచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 19:20 => యెహోవా సీనాయి పరవ్తముమీదికి, అనగా ఆ పరవ్త శిఖరము మీదికి 

దిగి వచెచ్ను. యెహోవా పరవ్త శిఖరము మీదికి రమమ్ని మోషేను పిలువగా మోషే ఎకిక్పోయెను 

యోహాను 6:33 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, లోకమునకు జీవమునిచుచ్నది దేవుడనుగర్హించు 

ఆహారమైయునన్దని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపెప్ను.  

యోహాను 6:38 => తండిర్ నాకు అనుగర్హించువారందరును నాయొదద్కు వతుత్రు; నాయొదద్కు 

వచుచ్వానిని నేనెంతమాతర్మును బయటికి తోర్సివేయను. 

యోహాను 6:41 => కుమారుని చూచి ఆయనయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నితయ్జీవము 

పొందుటయే నా తండిర్ చితత్ము; అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును. 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 6:58 => ఇదే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారము; పితరులు మనాన్ను తినియు 

చనిపోయినటుట్ గాదు; ఈ ఆహారము తినువాడు ఎలల్పుప్డును జీవించునని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను 

యోహాను 8:14 => యేసు నేను ఎకక్డనుండి వచిచ్తినో యెకక్డికి వెళుల్దునో నేనెరుగుదును గనుక 

ననున్గూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము చెపుప్కొనినను నా సాక్షయ్ము సతయ్మే; నేను ఎకక్డనుండి వచుచ్చునాన్నో 

యెకక్డికి వెళుల్చునాన్నో మీరు ఎరుగరు. 
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యోహాను 16:27 => మీరు ననున్ పేర్మించి, నేను దేవునియొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్తినని 

నమిమ్తిరి గనుక తండిర్ తానే మిముమ్ను పేర్మించుచునాన్డు. 

యోహాను 16:28 => నేను తండిర్యొదద్నుండి బయలుదేరి లోకమునకు వచిచ్యునాన్ను; మరియు 

లోకమును విడిచి తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 63:9 => నా పార్ణమును నశింపజేయవలెనని వారు దాని వెదకుచునాన్రు వారు భూమి 

కిర్ందిచోటల్కు దిగిపోవుదురు 

కీరత్నలు 139:15 => నేను రహసయ్మందు పుటిట్ననాడు భూమియొకక్ అగాధసథ్లములలో 

విచితర్ముగా నిరిమ్ంపబడిననాడు నాకు కలిగిన యెముకలును నీకు మరుగై యుండలేదు  

మతత్యి 12:40 => యోనా మూడు రాతిర్ంబగళుల్ తివిుంగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు 

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

హెబీర్యులకు 2:7 => నీవు దేవదూతలకంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసితివి 

మహిమాపర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసితివి నీచేతి పనులమీద వానికధికారము 

అనుగర్హించితివి వాని పాదములకిర్ంద సమసత్మును ఉంచితివి. 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

కీరత్నలు 71:20 => అనేకమైన కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసినవాడా, నీవు మరల మముమ్ 

బర్దికించెదవు భూమియొకక్ అగాధ సథ్లములలోనుండి నీవు మరల మముమ్ లేవనెతెత్దవు.  

1 కొరిందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుయ్డు భూసంబంధియై మంటినుండి పుటిట్నవాడు, 

రెండవ మనుషుయ్డు పరలోకమునుండి వచిచ్నవాడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:29 => నాయెడల మీ ఉపచరయ్లో ఉనన్ కొదువను తీరుచ్టకై అతడు తన 

పార్ణమునైనను లక్షయ్పెటట్క కీర్సుత్యొకక్ పని నిమితత్ము చావునకు సిదధ్మైయుండెను  

వచనము 13 

పరిశుదుధ్లు సంపూరు ణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, పరిచరయ్ ధరమ్ము 

జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, కొందరిని 

సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:9 => ఈ మాటలు చెపిప్, వారు చూచుచుండగా ఆయన 

ఆరోహణమాయెను, అపుప్డు వారి కనున్లకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను. 

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 

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. 

హెబీర్యులకు 4:14 => ఆకాశమండలము గుండ వెళి ల్న దేవుని కుమారుడైన యేసు అను గొపప్ 

పర్ధానయాజకుడు మనకు ఉనాన్డు గనుక మనము ఒపుప్కొనినదానిని గటిట్గా చేపటుట్దము. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

హెబీర్యులకు 8:1 => మేము వివరించుచునన్ సంగతులలోని సారాంశమేదనగా. 

హెబీర్యులకు 9:23 => పరలోకమందునన్ వాటిని పోలిన వసుత్వులు ఇటిట్ బలులవలన 

శుదిధ్చేయబడవలసి యుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శేర్షఠ్మైన బలులవలన 

శుదిధ్చేయబడవలసి యుండెను. 

హెబీర్యులకు 9:24 => అందువలన నిజమైన పరిశుదధ్సథ్లమును పోలి హసత్కృతమైన 

పరిశుదధ్సథ్లములలో కీర్సుత్ పర్వేశింపలేదు గాని, యిపుప్డు మనకొరకు దేవుని సముఖమందు 

కనబడుటకు పరలొకమందే పర్వేశించెను 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 1:19 => ఆయన యందు సరవ్సంపూరణ్త నివసింపవలెననియు, 

కొలొసస్యులకు 2:9 => ఏలయనగా దేవతవ్ము యొకక్ సరవ్పరిపూరణ్త శరీరముగా కీర్సుత్నందు 

నివసించుచునన్ది; 

Page  of 509 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

మతత్యి 24:34 => ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని 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. 

యోహాను 19:28 => అటుతరువాత సమసత్మును అపప్టికి సమాపత్మైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము 

నెరవేరునటుల్ నేను దపిప్గొనుచునాన్ననెను. 

యోహాను 19:36 => అతని యెముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ 

ఇవి జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట 

ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 

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. 

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. 
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రోమీయులకు 9:27 => మరియు పర్భువు తన మాట సమాపత్ము చేసి, కుల్పత్పరచి భూలోకమునందు 

దానిని నెరవేరుచ్ను గనుక ఇశార్యేలు కుమారుల సంఖయ్ సముదర్పు ఇసుకవలె ఉండినను శేషమే 

రకిష్ంపబడునని 

రోమీయులకు 9:28 => యెషయాయు ఇశార్యేలునుగూరిచ్ బిగగ్రగా పలుకుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 9:29 => మరియు యెషయా ముందు చెపిప్న పర్కారము సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

పర్భువు, మనకు సంతానము శేషింపచేయకపోయినయెడల సొదొమవలె నగుదుము, గొమొఱాఱ్ను 

పోలియుందుము. 

రోమీయులకు 9:30 => అటల్యితే మనమేమందుము? నీతిని వెంటాడని అనయ్జనులు నీతిని, అనగా 

విశావ్సమూలమైన నీతిని పొందిరి;  

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 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, 
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రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

కీరత్నలు 8:1 => యెహోవా మా పర్భువా, ఆకాశములలో నీ మహిమను కనుపరచువాడా, 

భూమియందంతట నీ నామము ఎంత పర్భావము గలది. 

కీరత్నలు 148:13 => అందరును యెహోవా నామమును సుత్తించుదురు గాక ఆయన నామము 

మహోనన్తమైన నామము ఆయన పర్భావము భూమాయ్కాశములకు పైగా నునన్ది. 

సామెతలు 30:4 => ఆకాశమునకెకిక్ మరల దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళల్తో గాలిని 

పటుట్కొనన్వాడెవడు? బటట్లో నీళుల్ మూటకటిట్నవాడెవడు? భూమియొకక్ దికుక్లనిన్టిని 

సాథ్పించినవాడెవడు? ఆయన పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసియునన్దా?  

యోహాను 3:13 => మరియు పరలోకమునుండి దిగి వచిచ్నవాడే, అనగా పరలోకములో ఉండు 

మనుషయ్కుమారుడే తపప్ పరలోకమునకు ఎకిక్పోయిన వాడెవడును లేడు. 

ఎఫెసీయులకు 1:23 => ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమసత్మును పూరిత్గా నింపుచునన్ వాని 

సంపూరణ్తయైయునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 

వచనము 14 

అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల మాయోపాయములచేత వంచనతోను, 

తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను, గాలికి కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి 

ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

ఎఫెసీయులకు 4:8 => అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనపుప్డు, చెరను చెరగా పటుట్కొనిపోయి 

మనషుయ్లకు ఈవులను అనుగర్హించెనని చెపప్బడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

Page  of 512 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

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 

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.  

యూదా 1:17 => అయితే పిర్యులారా, అంతయ్కాలమునందు తమ భకిత్హీనమైన దురాశల చొపుప్న 

నడుచు పరిహాసకులుందురని 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

పర్కటన 21:14 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము పండెర్ండు పునాదులు గలది, ఆ పునాదుల పైన 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:8 => మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచిచ్, యేడుగురిలో 

నొకడును సువారిత్కుడునైన ఫిలిపుప్ ఇంట పర్వేశించి అతనియొదద్ ఉంటిమి. 

2 తిమోతి 4:5 => అయితే నీవు అనిన్ విషయములలో మితముగా ఉండుము, శర్మపడుము, 

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => నిజమైన దేవుడైనను ఉపదేశముచేయు యాజకులైనను, 

ధరమ్శాసత్రమైనను చాలా దినములు ఇశార్యేలీయులకు లేకుండపోవును. 

యిరిమ్యా 3:15 => నాకిషట్మైన కాపరులను మీకు నియమింతును, వారు జాఞ్నముతోను 

వివేకముతోను మిముమ్ నేలుదురు. 

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 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

రోమీయులకు 12:7 => పర్వచనవరమైతే విశావ్స పరిమాణము చొపుప్న పర్వచింతము; 

పరిచరయ్యైతే పరిచరయ్లోను, 

1 కొరిందీయులకు 12:29 => అందరు అపొసత్లులా? అందరు పర్వకత్లా? అందరు బోధకులా? 

అందరు అదుభ్తములు చేయువారా? అందరు సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారా? 

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 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

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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నిరగ్మకాండము 40:8 => తెరలచుటుట్ ఆవరణమును నిలువబెటిట్ ఆవరణ దావ్రము యొకక్ తెరను 

తగిలింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:33 => మరియు అతడు మందిరమునకును బలిపీఠమునకును చుటుట్ 

ఆవరణమును ఏరప్రచి ఆవరణదావ్రపు తెరను వేసెను. ఆలాగున మోషే పని సంపూరిత్ చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:9 => కాగా నీవు లేవీయులను అహరోనుకును అతని కుమారులకును 

అపప్గింపవలెను. వారు ఇశార్యేలీయులలోనుండి అతని వశము చేయబడినవారు. 

సంఖాయ్కాండము 7:5 => అవి పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ సేవకై యుండును; నీవు వాటిని 

లేవీయులలో పర్తివానికిని వాని వాని సేవ చొపుప్న ఇయయ్వలెను. 

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.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:15 => కాబటిట్ బుదిధ్కలిగి పర్సిదుధ్లైన మీ మీ గోతర్ములలోని ముఖుయ్లను 

పిలిపించుకొని, మీ గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులుగా ఉండుటకై వెయియ్మందికి ఒకడును, 

నూరుమందికి ఒకడును ఏబదిమందికి ఒకడును, పదిమందికి ఒకడును వారిని, మీమీద నేను 

నియమించితిని. 

కీరత్నలు 68:11 => పర్భువు మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు దానిని పర్కటించు సతరీలు గొపప్ సైనయ్ముగా 

ఉనాన్రు. 

యెషయా 30:20 => పర్భువు నీకు కేల్షానన్పానముల నిచుచ్ను ఇకమీదట నీ బోధకులు 

దాగియుండరు నీవు కనున్లార నీ బోధకులను చూచెదవు  

యెషయా 61:6 => మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని 

మనుషుయ్లు మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును మీరు అనుభవింతురు వారి 

పర్భావమును పొంది అతిశయింతురు  

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 
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యిరిమ్యా 1:5 => గరభ్ములో నేను నినున్ రూపింపకమునుపే నినెన్రిగితిని, నీవు గరభ్మునుండి 

బయలుపడకమునుపే నేను నినున్ పర్తిషిఠ్ంచితిని, జనములకు పర్వకత్గా నినున్ నియమించితిని. 

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

మతత్యి 9:38 => గనుక తన కోతకు పనివారిని పంపుమని కోత యజమానుని వేడుకొనుడని తన 

శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 

మతత్యి 13:27 => అపుప్డు ఇంటి యజమానుని దాసులు అతనియొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నీ 

పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్తివి గదా, అందులో గురుగులెకక్డనుండి వచిచ్నవని అడిగిరి. 

మతత్యి 24:45 => యజమానుడు తన యింటివారికి తగినవేళ అనన్ము పెటుట్టకు వారిపైన 

ఉంచిన నమమ్కమైనవాడును బుదిధ్మంతుడునైన దాసుడెవడు? 

మతత్యి 25:14 => (పరలోకరాజయ్ము) ఒక మనుషుయ్డు దేశాంతరమునకు పర్యాణమై తన 

దాసులను పిలిచి తన ఆసిత్ని వారి కపప్గించినటుల్ండును. 

లూకా 1:2 => ఆరంభమునుండి కనున్లార చూచి వాకయ్సేవకులైనవారు మనకు అపప్గించిన 

పర్కారము మనమధయ్ను నెరవేరిన కారయ్ములనుగూరిచ్ వివరముగ వార్యుటకు అనేకులు 

పూనుకొనాన్రు 

లూకా 6:13 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి, వారిలో పండెర్ండుమందిని 

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 
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యోహాను 10:5 => అనుయ్ల సవ్రము అవి యెరుగవు గనుక అనుయ్ని ఎంతమాతర్మును వెంబడింపక 

వానియొదద్నుండి పారిపోవునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

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, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:17 => అతడు మనలో ఒకడుగా ఎంచబడినవాడై యీ పరిచరయ్లో 

పాలుపొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:8 => సెత్ఫను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై పర్జలమధయ్ 

మహతాక్రయ్ములను గొపప్ సూచక కిర్యలను చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:27 => ఆ దినములయందు పర్వకత్లు యెరూషలేమునుండి 

అంతియొకయకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

1 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ అపొసత్లుడుగా నుండుటకు 

పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొసెత్నేసును 

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరు ణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 
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1 కొరిందీయులకు 12:1 => మరియు సహోదరులారా, ఆతమ్సంబంధమైన వరములనుగూరిచ్ మీకు 

తెలియకుండుట నాకిషట్ము లేదు.  

1 కొరిందీయులకు 12:5 => మరియు పరిచరయ్లు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని పర్భువు ఒకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 14:31 => అందరు నేరుచ్కొనునటుల్ను అందరు హెచచ్రిక పొందునటుల్ను 

మీరందరు ఒకని తరువాత ఒకడు పర్వచింపవచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:25 => మరియు ఇటిట్ నమమ్కము కలిగి, నేను మరల మీతో కలిసియుండుటచేత 

ననున్గూరిచ్ కీర్సుత్యేసునందు మీకునన్ అతిశయము అధికమగునటుల్. 

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:20 => పర్వచించుటను నిరల్క్షయ్ము చేయకుడి.  

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 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 
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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. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

వచనము 15 

పేర్మగలిగి సతయ్ము చెపుప్చు కీర్సుత్వలె ఉండుటకు, మనమనిన్ విషయములలో ఎదుగుదము. 

లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 

అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 21:16 => మరల ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ , ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును పర్భువా, నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; ఆయన నా గొఱఱ్లను కాయుమని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 
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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 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 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

రోమీయులకు 15:14 => నా సహోదరులారా, మీరు కేవలము మంచివారును, సమసత్ 

జాఞ్నసంపూరు ణ్లును, ఒకరికి ఒకరు బుదిధ్చెపప్ సమరుథ్లునై యునాన్రని నామటుట్కు నేనును 

మిముమ్నుగూరిచ్ రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:29 => నేను మీయొదద్కు వచుచ్నపుప్డు, కీర్సుత్యొకక్ ఆశీరావ్ద సంపూరణ్ముతో 

వతుత్నని యెరుగుదును. 

1 కొరిందీయులకు 12:7 => అయినను అందరి పర్యోజనము కొరకు పర్తివానికి ఆతమ్ పర్తయ్క్షత 

అనుగర్హింపబడుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:25 => మరియు ఇటిట్ నమమ్కము కలిగి, నేను మరల మీతో కలిసియుండుటచేత 

ననున్గూరిచ్ కీర్సుత్యేసునందు మీకునన్ అతిశయము అధికమగునటుల్. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:26 => మీరు విశావ్సమునందు అభివృదిధ్యు ఆనందమును పొందు నిమితత్ము, 

నేను జీవించి మీ అందరితో కూడ కలిసియుందునని నాకు తెలియును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:15 => కాబటిట్ మనలో సంపూరు ణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే 

కలిగియుందము. అపుప్డు దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు 

దేవుడు మీకు బయలుపరచును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:16 => అయినను ఇపప్టివరకు మనకు లభించిన దానిని బటిట్యే కర్మముగా 

నడుచుకొందము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:17 => సహోదరులారా, మీరు ననున్ పోలి నడుచుకొనుడి; మేము మీకు 

మాదిరియై యునన్ పర్కారము నడుచుకొను వారిని గురిపెటిట్ చూడుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

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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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:11 => కాబటిట్ మీరిపుప్డు చేయుచునన్టుట్గానే యొకనినొకడు ఆదరించి 

యొకనికొకడు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:13 => వారి పనినిబటిట్ వారిని పేర్మతో మికిక్లి ఘనముగా ఎంచవలెనని 

వేడుకొనుచునాన్ము; మరియు ఒకనితో నొకడు సమాధానముగా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 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 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

రోమీయులకు 12:7 => పర్వచనవరమైతే విశావ్స పరిమాణము చొపుప్న పర్వచింతము; 

పరిచరయ్యైతే పరిచరయ్లోను, 
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1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 

2 కొరిందీయులకు 3:8 => ఇటుల్ండగా ఆతమ్ సంబంధమైన పరిచరయ్ యెంత మహిమగలదై 

యుండును? 

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. 

2 కొరిందీయులకు 6:3 => ఇదిగో ఇపుప్డే మికిక్లి అనుకూలమైన సమయము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ 

దినము. 

కొలొసస్యులకు 4:17 => మరియు పర్భువునందు నీకు అపప్గింపబడిన పరిచరయ్ను నెరవేరుచ్టకు 

దానిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుమని అరిఖ్పుప్తో చెపుప్డి. 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

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. 

ఎఫెసీయులకు 4:16 => ఆయన శిరసస్యియునాన్డు, ఆయననుండి సరవ్శరీరము చకక్గా 

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 
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ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

రోమీయులకు 14:19 => కాబటిట్ సమాధానమును, పరసప్ర కేష్మాభివృదిధ్ని కలుగజేయువాటినే 

ఆసకిత్తో అనుసరింతము. 

రోమీయులకు 15:2 => తన పొరుగువానికి కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ మనలో పర్తివాడును మేలైన 

దానియందు అతనిని సంతోషపరచవలెను. 

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 శేర్షు ఠ్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:12 => మీరు ఆతమ్సంబంధమైన వరముల విషయమై ఆసకిత్గలవారు గనుక 

సంఘమునకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగు నిమితత్ము అవి మీకు విసత్రించునటుల్ పర్యతన్ము చేయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 14:14 => నేను భాషతో పార్రథ్న చేసినయెడల నా ఆతమ్ పార్రథ్న చేయును గాని 

నా మనసుస్ ఫలవంతముగా ఉండదు. 

1 కొరిందీయులకు 14:26 => సహోదరులారా, యిపుప్డు మీలో ఏమి జరుగుచునన్ది? మీరు కూడి 

వచుచ్నపుప్డు ఒకడు ఒక కీరత్న పాడవలెననియునాన్డు; మరియొకడు బోధింపవలెననియునాన్డు; 

మరియొకడు తనకు బయలుపరచబడినది పర్కటన చేయవలెననియునాన్డు; మరియొకడు భాషతో 

మాటలాడవలెననియునాన్డు; మరియొకడు అరథ్ము చెపప్వలెననియునాన్డు. సరే; సమసత్మును 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగుటకై జరుగనియుయ్డి. 

2 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:11 => కాబటిట్ మీరిపుప్డు చేయుచునన్టుట్గానే యొకనినొకడు ఆదరించి 

యొకనికొకడు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:4 => శరీరమొకక్టే, ఆతమ్యు ఒకక్డే; ఆ పర్కారమే మీ పిలుపు విషయమై 

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 1:23 => ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమసత్మును పూరిత్గా నింపుచునన్ వాని 

సంపూరణ్తయైయునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 40:8 => తెరలచుటుట్ ఆవరణమును నిలువబెటిట్ ఆవరణ దావ్రము యొకక్ తెరను 

తగిలింపవలెను. 

యెషయా 61:6 => మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని 

మనుషుయ్లు మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును మీరు అనుభవింతురు వారి 

పర్భావమును పొంది అతిశయింతురు  

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 

యిరిమ్యా 1:5 => గరభ్ములో నేను నినున్ రూపింపకమునుపే నినెన్రిగితిని, నీవు గరభ్మునుండి 

బయలుపడకమునుపే నేను నినున్ పర్తిషిఠ్ంచితిని, జనములకు పర్వకత్గా నినున్ నియమించితిని. 

యిరిమ్యా 3:15 => నాకిషట్మైన కాపరులను మీకు నియమింతును, వారు జాఞ్నముతోను 

వివేకముతోను మిముమ్ నేలుదురు. 

మతత్యి 13:27 => అపుప్డు ఇంటి యజమానుని దాసులు అతనియొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నీ 

పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్తివి గదా, అందులో గురుగులెకక్డనుండి వచిచ్నవని అడిగిరి. 
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లూకా 1:2 => ఆరంభమునుండి కనున్లార చూచి వాకయ్సేవకులైనవారు మనకు అపప్గించిన 

పర్కారము మనమధయ్ను నెరవేరిన కారయ్ములనుగూరిచ్ వివరముగ వార్యుటకు అనేకులు 

పూనుకొనాన్రు 

యోహాను 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

1 కొరిందీయులకు 6:15 => మీ దేహములు కీర్సుత్నకు అవయవములైయునన్వని మీరెరుగరా? నేను 

కీర్సుత్యొకక్ అవయవములను తీసికొని వేశయ్యొకక్ అవయవములుగా చేయుదునా? 

అదెంతమాతర్మును తగదు. 

1 కొరిందీయులకు 10:17 => మన మందరము ఆ యొకటే రొటెట్లో పాలుపుచుచ్కొనుచునాన్ము; 

రొటెట్ యొకక్టే గనుక అనేకులమైన మనము ఒకక్ శరీరమైయునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 12:5 => మరియు పరిచరయ్లు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని పర్భువు ఒకక్డే. 

Page  of 526 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:27 => అటువలె, మీరు కీర్సుత్యొకక్ శరీరమైయుండి వేరు వేరుగా 

అవయవములై యునాన్రు 

1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:31 => అందరు నేరుచ్కొనునటుల్ను అందరు హెచచ్రిక పొందునటుల్ను 

మీరందరు ఒకని తరువాత ఒకడు పర్వచింపవచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరు ణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:6 => నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినపుప్డెలల్ను నా దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:20 => పర్వచించుటను నిరల్క్షయ్ము చేయకుడి.  
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1 తిమోతి 1:4 => విశావ్స సంబంధమైన దేవుని యేరాప్టుతో కాక వివాదములతోనే సంబంధము 

కలిగియునన్వి గనుక, వాటిని లక్షయ్పెటట్వదద్నియు, కొందరికి ఆజాఞ్పించుటకు నీవు ఎఫెసులో 

నిలిచియుండవలెనని నినున్ హెచచ్రించిన పర్కారము ఇపుప్డును హెచచ్రించుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 3:1 => ఎవడైనను అధయ్క్ష పదవిని ఆశించినయెడల అటిట్వాడు దొడడ్పనిని 

అపేకిష్ంచుచునాన్డను మాట నమమ్దగినది. 

వచనము 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 4:3 => పర్భువునుబటిట్ ఖైదీనైన నేను మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:5 => పర్భువు ఒకక్డే, విశావ్సమొకక్టే, బాపిత్సమ్మొకక్టే, 

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. 

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 

జెఫనాయ్ 3:9 => అపుప్డు జనులందరు యెహోవా నామమునుబటిట్ యేకమనసుక్లై ఆయనను 

సేవించునటుల్ నేను వారికి పవితర్మైన పెదవులనిచెచ్దను. 
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జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

యోహాను 17:21 => వారును మనయందు ఏకమైయుండవలెనని వారికొరకు మాతర్ము నేను 

పార్రిథ్ంచుటలేదు; వారి వాకయ్మువలన నాయందు విశావ్సముంచువారందరును ఏకమై యుండవలెనని 

వారికొరకును పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:10 => సహోదరులారా, మీరందరు ఏకభావముతో మాటలాడవలెననియు, 

మీలో కక్షలు లేక, యేక మనసుస్తోను ఏక తాతప్రయ్ముతోను, మీరు సనన్దుధ్లై యుండవలెననియు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:1 => కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, 

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

యోహాను 16:3 => వారు తండిర్ని ననున్ను తెలిసికొనలేదు గనుక ఈలాగు చేయుదురు. 
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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. 

యోహాను 17:26 => నీవు నాయందు ఉంచిన పేర్మ వారియందు ఉండునటుల్ను, నేను వారియందు 

ఉండునటుల్ను, వారికి నీ నామమును తెలియజేసితిని, ఇంకను తెలియజేసెదనని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

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. 

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 1:2 => తన మహిమను బటిట్యు, గుణాతిశయమును బటిట్యు, మనలను 

పిలిచినవానిగూరిచ్న అనుభవజాఞ్నమూలముగా ఆయన దైవశకిత్, జీవమునకును భకిత్కిని 

కావలసినవాటిననిన్టిని మనకు దయచేయుచునన్ందున, 

2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 
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2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 1:23 => ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమసత్మును పూరిత్గా నింపుచునన్ వాని 

సంపూరణ్తయైయునన్ది. 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

పరమగీతము 7:7 => నీవు తాళవృక్షమంత తినన్ని దానవు నీ కుచములు గెలలవలె నునన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 
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రోమీయులకు 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 

తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:29 => నేను మీయొదద్కు వచుచ్నపుప్డు, కీర్సుత్యొకక్ ఆశీరావ్ద సంపూరణ్ముతో 

వతుత్నని యెరుగుదును. 

1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

1 కొరిందీయులకు 3:1 => సహోదరులారా, ఆతమ్సంబంధులైన మనుషుయ్లతో మాటలాడినటుల్ నేను 

మీతో మాటలాడలేకపోతిని. శరీర సంబంధులైన మనుషుయ్లే అనియు, కీర్సుత్నందు పసిబిడడ్లే అనియు, 

మీతో మాటలాడవలసివచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:17 => మన మందరము ఆ యొకటే రొటెట్లో పాలుపుచుచ్కొనుచునాన్ము; 

రొటెట్ యొకక్టే గనుక అనేకులమైన మనము ఒకక్ శరీరమైయునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

2 కొరిందీయులకు 13:9 => మేము బలహీనులమైయునన్ను మీరు బలవంతులైయుండినయెడల 

సంతోషించెదము. దీని నిమితత్మే, అనగా మీరు సంపూరు ణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  

ఎఫెసీయులకు 2:21 => పర్తి కటట్డమును ఆయనలో చకక్గా అమరచ్బడి, పర్భువునందు 

పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు వృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  
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హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

వచనము 17 

కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని పర్భువునందు 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

యెషయా 28:9 => వాడు ఎవరికి విదయ్ నేరుప్ను? ఎవరికి వరత్మానము తెలియజేయును? తలిల్పాలు 

విడిచినవారికా? చనున్ విడిచినవారికా? 

మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడడ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడడ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 

1 కొరిందీయులకు 3:1 => సహోదరులారా, ఆతమ్సంబంధులైన మనుషుయ్లతో మాటలాడినటుల్ నేను 

మీతో మాటలాడలేకపోతిని. శరీర సంబంధులైన మనుషుయ్లే అనియు, కీర్సుత్నందు పసిబిడడ్లే అనియు, 

మీతో మాటలాడవలసివచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:2 => అపప్టిలో మీకు బలము చాలకపోయినందున పాలతోనే మిముమ్ను 

పెంచితినిగాని అనన్ముతో మిముమ్ను పెంచలేదు. మీరింకను శరీర సంబంధులై యుండుటవలన 

ఇపుప్డును మీరు బలహీనులైయునాన్రు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

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. 
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హెబీర్యులకు 5:13 => మరియు పాలు తార్గు పర్తివాడును శిశువే గనుక నీతివాకయ్విషయములో 

అనుభవము లేనివాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

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 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

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 1:6 => కీర్సుత్ కృపనుబటిట్ మిముమ్ను పిలిచినవానిని విడిచి, భినన్మైన సువారత్ తటుట్కు 

మీరింత తవ్రగా తిరిగిపోవుట చూడగా నాకాశచ్రయ్మగుచునన్ది. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 
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గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

కొలొసస్యులకు 2:4 => ఎవడైనను చకక్ని మాటలచేత మిముమ్ను మోసపరచకుండునటుల్ ఈ 

సంగతిని చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:5 => నేను శరీర విషయములో దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయములో 

మీతోకూడ ఉండి, మీ యోగయ్మైన పర్వరత్నను కీర్సుత్నందలి మీ సిథ్రవిశావ్సమును చూచి 

ఆనందించుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:6 => కావున మీరు పర్భువైన కీర్సుత్యేసును అంగీకరించిన విధముగా 

ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కటట్బడుచు,  

కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

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. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => నేనింకను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు ఈ సంగతులను మీతో చెపిప్నది 

మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

1 తిమోతి 3:6 => అతడు గరావ్ంధుడై అపవాదికి కలిగిన శికాష్విధికి లోబడకుండునటుల్ కొర్తత్గా 

చేరినవాడై యుండకూడదు. 

1 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

1 తిమోతి 4:7 => అపవితర్ములైన ముసలమమ్ ముచచ్టలను విసరిజ్ంచి, దేవభకిత్ విషయములో నీకు 

నీవే సాధకము చేసికొనుము. 

2 తిమోతి 1:15 => ఆసియలోని వారందరు ననున్ విడిచిపోయిరను సంగతి నీవెరుగుదువు; వారిలో 

ఫుగెలుల్ హెరొమ్గెనే అనువారునాన్రు. 

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 3:6 => పాపభరితులై నానావిధములైన దురాశలవలన నడిపింపబడి, యెలల్పుప్డును 

నేరుచ్కొనుచునన్ను,  

2 తిమోతి 3:7 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము ఎపుప్డును పొందలేని అవివేక సతరీల యొకక్ 

యిండల్లో చొచిచ్, వారిని చెరపటుట్కొని పోవువారు వీరిలో చేరినవారు. 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

2 తిమోతి 3:9 => అయినను వారి అవివేకమేలాగు తేటపడెనో ఆలాగే వీరిది కూడ అందరికి 

తేటపడును గనుక వీరు ఇకముందుకు సాగరు. 
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2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 

1 యోహాను 2:26 => మిముమ్ను మోసపరచువారినిబటిట్ యీ సంగతులు మీకు వార్సియునాన్ను. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళి ల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

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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1 కొరిందీయులకు 12:2 => మీరు అనయ్జనులైయునన్పుప్డు మూగ విగర్హములను ఆరాధించుటకు 

ఎటుపడిన అటు నడిపింపబడితిరని మీకు తెలియును. 

యాకోబు 1:6 => అయితే అతడు ఏమాతర్మును సందేహింపక విశావ్సముతో అడుగవలెను; 

సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముదర్ తరంగమును పోలియుండును. 

యాకోబు 3:4 => ఓడలను కూడ చూడుడి; అవి ఎంతో గొపప్వై పెనుగాలికి కొటుట్కొని పోబడినను, 

ఓడ నడుపువాని ఉదేద్శము చొపుప్న మికిక్లి చినన్దగు చుకాక్నిచేత తిర్పప్బడును. 

మతత్యి 24:11 => అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు వచిచ్ పలువురిని మోసపరచెదరు; 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

2 కొరిందీయులకు 2:17 => కావున ఇటిట్ సంగతులకు చాలినవాడెవడు? మేము దేవుని వాకయ్మును 

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:2 => అయితే కుయుకిత్గా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాకయ్మును వంచనగా 

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

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 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 

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. 
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మీకా 7:2 => భకుత్డు దేశములో లేకపోయెను, జనులలో యథారథ్పరుడు ఒకడును లేడు, అందరును 

పార్ణహాని చేయుటకై పొంచియుండువారే; పర్తిమనుషుయ్డును కిరాతుడై తన సహోదరునికొరకు 

వలలను ఒగుగ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జుఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

లేవీయకాండము 11:29 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో మీకు అపవితర్మైనవి ఏవేవనగా, చినన్ 

ముంగిస, చినన్ పందికొకుక్, పర్తి విధమైన బలిల్, 

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 13:6 => నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

సామెతలు 14:15 => జాఞ్నము లేనివాడు పర్తి మాట నముమ్ను వివేకియైనవాడు తన నడతలను 

బాగుగా కనిపెటుట్ను. 

సామెతలు 19:27 => నా కుమారుడా, తెలివి పుటిట్ంచు మాటలు నీవు మీరగోరితివా? ఉపదేశము 

వినుట ఇక మానుకొనుము. 
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యిరిమ్యా 29:8 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ మధయ్నునన్ పర్వకత్ల చేతనైనను మంతర్జుఞ్ల చేతనైనను మీరు మోసపోకుడి, 

మీలో కలలు కనువారి మాటలు వినకుడి. 

యెహెజేక్లు 13:4 => ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వకత్లు పాడైన సథ్లములలోనుండు నకక్లతో 

సాటిగా ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 13:18 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మనుషుయ్లను వేటాడవలెనని 

చేతుల కీళల్నిన్టికిని గుడడ్లుకుటిట్, యెవరి యెతుత్ చొపుప్న వారి తలలకు ముసుకులుచేయు సతరీలారా, 

మీకు శర్మ; మీరు నా జనులను వేటాడి మిముమ్ను రకిష్ంచుకొందురు.  

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 24:4 => యేసు వారితో ఇటల్నెను ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచకుండ చూచుకొనుడి. 

లూకా 7:24 => యోహానుదూతలు వెళి ల్ న తరువాత , ఆయన యోహానును గూరిచ్ 

జనసమూహములతో ఈలాగు చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళి ల్తిరి? గాలికి 

కదలుచునన్ రెలుల్నా? 

లూకా 11:36 => ఏ భాగమైనను చీకటి కాక నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమైతే, దీపము తన 

కాంతివలన నీకు వెలుగిచుచ్నపుప్డు ఏలాగుండునో ఆలాగు దేహమంతయు వెలుగుమయమై 

యుండునని 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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 
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1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

గలతీయులకు 2:13 => తకిక్న యూదులును అతనితో కలిసి మాయవేషము వేసికొనిరి గనుక 

బరన్బాకూడ వారి వేషధారణముచేత మోసపోయెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిముమ్ను 

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

1 తిమోతి 1:3 => నేను మాసిదోనియకు వెళుల్చుండగా సతయ్మునకు భినన్మైన బోధ చేయవదద్నియు, 

కలప్నాకథలును మితము లేని వంశావళులును, 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:16 => నినున్గూరిచ్యు నీ బోధనుగూరిచ్యు జాగర్తత్ కలిగియుండుము, వీటిలో 

నిలుకడగా ఉండుము; నీవీలాగు చేసి నినున్ను నీ బోధ వినువారిని రకిష్ంచుకొందువు. 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 3:7 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము ఎపుప్డును పొందలేని అవివేక సతరీల యొకక్ 

యిండల్లో చొచిచ్, వారిని చెరపటుట్కొని పోవువారు వీరిలో చేరినవారు. 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

2 తిమోతి 3:10 => అయితే నీవు నా బోధను నా పర్వరత్నను నా ఉదేద్శమును నా విశావ్సమును నా 

దీరఘ్శాంతమును నా పేర్మను నా ఓరుప్ను, 
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తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 5:13 => మరియు పాలు తార్గు పర్తివాడును శిశువే గనుక నీతివాకయ్విషయములో 

అనుభవము లేనివాడైయునాన్డు. 

2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

పర్కటన 9:19 => ఆ గుఱఱ్ముల బలము వాటి నోళల్ యందును వాటి తోకల యందును ఉనన్ది, 

ఎందుకనగా వాటి తోకలు పాములవలె ఉండి తలలు కలిగినవైనందున వాటిచేత అవి హాని చేయును. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

వచనము 18 
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వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత 

దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త 

అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

జెకరాయ్ 8:16 => మీరు చేయవలసిన కారయ్ములేవనగా, పర్తివాడు తన పొరుగు వానితో సతయ్మే 

మాటలాడవలెను, సతయ్మునుబటిట్ సమాధానకరమైన నాయ్యమునుబటిట్ మీ గుమమ్ములలో తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:2 => అయితే కుయుకిత్గా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాకయ్మును వంచనగా 

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 8:8 => ఆజాఞ్పూరవ్కముగా మీతో చెపుప్టలేదు; ఇతరుల జాగర్తత్ను మీకు 

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:15 => అపుప్డు ఆమె నాయందు నీకిషట్ము లేనపుప్డు నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవెందుకు చెపుప్చునాన్వు? ఇదివరకు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎగతాళిచేసి నీ 

గొపప్బలము దేనిలోనునన్దో నాకు తెలుపకపోతివని అతనితో అనెను. 

కీరత్నలు 32:2 => యెహోవాచేత నిరోద్షి అని యెంచబడినవాడు ఆతమ్లో కపటములేనివాడు ధనుయ్డు. 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడడ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

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? 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

ఎఫెసీయులకు 2:21 => పర్తి కటట్డమును ఆయనలో చకక్గా అమరచ్బడి, పర్భువునందు 

పరిశుదధ్మైన దేవాలయమగుటకు వృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

హోషేయ 14:5 => చెటుట్నకు మంచు ఉనన్టుల్ నేనతనికుందును, తామరపుషప్ము పెరుగునటుల్ 

అతడు అభివృదిధ్నొందును, లెబానోను పరవ్తము దాని వేళుల్ తనున్నటుల్ వారు తమ వేళుల్ తనున్దురు. 

హోషేయ 14:6 => అతని కొమమ్లు విశాలముగా పెరుగును, ఒలీవచెటుట్నకు కలిగినంత 

సౌందరయ్ము అతనికి కలుగును, లెబానోనుకునన్ంత సువాసన అతనికుండును. 

హోషేయ 14:7 => అతని నీడయందు నివసించువారు మరలివతుత్రు. ధానయ్మువలె వారు తిరిగి 

మొలుతురు దార్క్షచెటుట్వలె వారు వికసింతురు. లెబానోను దార్క్షరసము వాసనవలె వారు 

పరిమళింతురు. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

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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ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:23 => కీర్సుత్ సంఘమునకు శిరసైస్ యునన్లాగున పురుషుడు భారయ్కు 

శిరసైస్యునాన్డు. కీర్సేత్ శరీరమునకు రక్షకుడైయునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

కొలొసస్యులకు 1:19 => ఆయన యందు సరవ్సంపూరణ్త నివసింపవలెననియు, 

నిరగ్మకాండము 36:29 => అవి అడుగున కూరచ్బడి మొదటి ఉంగరముదాక ఒకదానితోఒకటి 

శిఖరమున కూరచ్బడినవి. అటుల్ రెండు మూలలలో ఆ రెండు పలకలు చేసెను. 

పరమగీతము 4:4 => జయసూచకముల నుంచుటకై దావీదు కటిట్ంచిన గోపురముతోను వేయి 

డాలులును, శూరుల కవచములనిన్యును వేర్లాడు ఆ గోపురముతోను నీ కంధరము సమానము. 

పరమగీతము 7:1 => రాజకుమార పుతిర్కా, నీ పాదరక్షలతో నీవెంత అందముగా నడుచుచునాన్వు! 

నీ ఊరువులు శిలప్కారి చేసిన ఆభరణ సూతర్ములవలె ఆడుచునన్వి. 

పరమగీతము 7:5 => నీ శిరసుస్ కరెమ్లు పరవ్త రూపము నీ తలవెండుర్కలు ధూమర్వరణ్ముగలవి. 

రాజు వాటి యుంగరములచేత బదుధ్డగుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 12:4 => ఒకక్ శరీరములో మనకు అనేక అవయవములుండినను, ఈ 

అవయవములనిన్టికిని ఒకక్టే పని యేలాగు ఉండదో, 

1 కొరిందీయులకు 6:15 => మీ దేహములు కీర్సుత్నకు అవయవములైయునన్వని మీరెరుగరా? నేను 

కీర్సుత్యొకక్ అవయవములను తీసికొని వేశయ్యొకక్ అవయవములుగా చేయుదునా? 

అదెంతమాతర్మును తగదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:3 => పర్తి పురుషునికి శిరసుస్ కీర్సత్నియు, సతరీకి శిరసుస్ పురుషుడనియు, 

కీర్సుత్నకు శిరసుస్ దేవుడనియు మీరు తెలిసికొనవలెనని కోరుచునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

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 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

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 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  
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కొలొసస్యులకు 2:10 => మరియు ఆయనయందు మీరును సంపూరు ణ్లై యునాన్రు; ఆయన సమసత్ 

పర్ధానులకును అధికారులకును శిరసైస్యునాన్డు; 

కొలొసస్యులకు 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటే ట్. 

1 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

వచనము 19 

వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో జరిగించుటకు తముమ్నుతామే 

కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

యోబు 10:10 => ఒకడు పాలుపోసినటుల్ నీవు ననున్ పోసితివిగదా జునున్గడడ్ ఒకడు పేరబెటుట్నటుల్ 

నీవు ననున్ పేరబెటిట్తివి గదా. 

యోబు 10:11 => చరమ్ముతోను మాంసముతోను నీవు ననున్ కపిప్తివి ఎముకలతోను 

నరములతోను ననున్ సంధించితివి. 
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కీరత్నలు 139:15 => నేను రహసయ్మందు పుటిట్ననాడు భూమియొకక్ అగాధసథ్లములలో 

విచితర్ముగా నిరిమ్ంపబడిననాడు నాకు కలిగిన యెముకలును నీకు మరుగై యుండలేదు  

కీరత్నలు 139:16 => నేను పిండమునై యుండగా నీ కనున్లు ననున్ చూచెను నియమింపబడిన 

దినములలో ఒకటైన కాకమునుపే నా దినములనిన్యు నీ గర్ంథములో లిఖితములాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

1 కొరిందీయులకు 12:14 => శరీరమొకక్టే అవయవముగా ఉండక అనేకమైన అవయవములుగా 

ఉనన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 12:15 => నేను చెయియ్ కాను గనుక శరీరములోని దానను కానని పాదము 

చెపిప్నంత మాతర్మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:16 => మరియు నేను కనున్ కాను గనుక శరీరములోనిదానను కానని చెవి 

చెపిప్నంత మాతర్మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:17 => శరీరమంతయు కనన్యితే వినుట ఎకక్డ? అంతయు వినుటయైతే 

వాసన చూచుట ఎకక్డ? 

1 కొరిందీయులకు 12:18 => అయితే దేవుడు అవయవములలో పర్తిదానిని తన చితత్పర్కారము 

శరీరములో నుంచెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:19 => అవనిన్యు ఒకక్ అవయవమైతే శరీరమెకక్డ?  

1 కొరిందీయులకు 12:20 => అవయవములు అనేకములైనను శరీరమొకక్టే. 

1 కొరిందీయులకు 12:21 => గనుక కనున్ చేతితో నీవు నాకకక్రలేదని చెపప్జాలదు; తల, 

పాదములతో మీరు నాకకక్రలేదని చెపప్జాలదు. 
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1 కొరిందీయులకు 12:22 => అంతేకాదు, శరీరముయొకక్ అవయవములలో ఏవి మరి 

బలహీనములుగా కనబడునో అవి మరి అవశయ్ములే. 

1 కొరిందీయులకు 12:23 => శరీరములో ఏ అవయవములు ఘనతలేనివని తలంతుమో ఆ 

అవయవములను మరి ఎకుక్వగా ఘనపరచుచునాన్ము. సుందరములు కాని మన అవయవములకు 

ఎకుక్వైన సౌందరయ్ము కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 12:24 => సుందరములైన మన అవయవములకు ఎకుక్వ సౌందరయ్మకక్రలేదు.  

1 కొరిందీయులకు 12:25 => అయితే శరీరములో వివాదములేక, అవయవములు ఒకదానినొకటి 

యేకముగా పరామరిశ్ంచులాగున, దేవుడు తకుక్వ దానికే యెకుక్వ ఘనత కలుగజేసి, శరీరమును 

అమరిచ్యునాన్డు. 

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 

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.  

కొలొసస్యులకు 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 
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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. 

ఎఫెసీయులకు 4:15 => పేర్మగలిగి సతయ్ము చెపుప్చు కీర్సుత్వలె ఉండుటకు, మనమనిన్ 

విషయములలో ఎదుగుదము. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

1 కొరిందీయులకు 8:1 => విగర్హములకు బలిగా అరిప్ంచిన వాటి విషయము: మనమందరము 

జాఞ్నము గలవారమని యెరుగుదుము. జాఞ్నము ఉపొప్ంగజేయును గాని పేర్మ కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయును. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

1 కొరిందీయులకు 13:6 => దురీన్తి విషయమై సంతోషపడక సతయ్మునందు సంతోషించును. 

1 కొరిందీయులకు 13:7 => అనిన్టికి తాళుకొనును, అనిన్టిని నముమ్ను; అనిన్టిని నిరీకిష్ంచును; 

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 13:8 => పేర్మ శాశవ్తకాలముండును. పర్వచనములైనను నిరరథ్కములగును; 

భాషలైనను నిలిచిపోవును; జాఞ్నమైనను నిరరథ్కమగును; 

1 కొరిందీయులకు 13:9 => మనము కొంతమటుట్కు ఎరుగుదుము, కొంతమటుట్కు 

పర్వచించుచునాన్ము గాని 
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1 కొరిందీయులకు 13:13 => కాగా విశావ్సము, నిరీక్షణ, పేర్మ యీ మూడును నిలుచును; వీటిలో 

శేర్షఠ్మైనది పేర్మయే. 

1 కొరిందీయులకు 14:1 => పేర్మ కలిగియుండుటకు పర్యాసపడుడి. ఆతమ్ సంబంధమైన 

వరములను ఆసకిత్తో అపేకిష్ంచుడి; విశేషముగా మీరు పర్వచనవరము అపేకిష్ంచుడి. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

గలతీయులకు 5:13 => సహోదరులారా, మీరు సవ్తంతుర్లుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే 

ఒక మాట, ఆ సావ్తంతర్య్మును శారీరకిర్యలకు హేతువు చేసికొనక, పేర్మ కలిగినవారై యొకనికొకడు 

దాసులైయుండుడి. 

గలతీయులకు 5:14 => ధరమ్శాసత్రమంతయు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మించుము అను ఒకక్ 

మాటలో సంపూరణ్మైయునన్ది. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

కొలొసస్యులకు 2:2 => నేను ఎంతగా పోరాడుచునాన్నో మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. వారు 

పేర్మయందు అతుకబడి, సంపూరణ్ గర్హింపుయొకక్ సకలైశవ్రయ్ము కలిగినవారై, దేవుని మరమ్మైయునన్ 

కీర్సుత్ను, సప్షట్ముగా తెలిసికొనన్వారై, తమ హృదయములలో ఆదరణ పొందవలెనని వారందరికొరకు 

పోరాడుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => మీ అందరి నిమితత్ము ఎలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => మరియు మన పర్భువైన యేసు తన పరిశుదుధ్లందరితో 

వచిచ్నపుప్డు, మన తండిర్యైన దేవుని యెదుట మీహృదయములను పరిశుదధ్త విషయమై 

అనిందయ్మైనవిగా ఆయన సిథ్రపరచుటకై, 

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, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలల్పుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

1 తిమోతి 1 :5 => ఉపదేశసారమేదనగా , పవితర్ హృదయమునుండియు , మంచి 

మనసాస్కిష్నుండియు, నిషక్పటమైన విశావ్సమునుండియు కలుగు పేర్మయే. 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

1 యోహాను 4:16 => మనయెడల దేవునికి ఉనన్ పేర్మను మనమెరిగినవారమై దాని 

నముమ్కొనియునాన్ము; దేవుడు పేర్మాసవ్రూపియైయునాన్డు, పేర్మయందు నిలిచియుండువాడు 

దేవునియందు నిలిచియునాన్డు, దేవుడు వానియందు నిలిచియునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 26:3 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరప్వలెను. మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:6 => మరియు ఏబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ తెరలను 

ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను; అది ఒకటే మందిరమగును. 
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నిరగ్మకాండము 26:26 => తుమమ్కఱఱ్తో అడడ్కఱఱ్లను చేయవలెను. మందిరము యొకక్ ఒకపర్కక్ 

పలకలకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లును 

నిరగ్మకాండము 36:29 => అవి అడుగున కూరచ్బడి మొదటి ఉంగరముదాక ఒకదానితోఒకటి 

శిఖరమున కూరచ్బడినవి. అటుల్ రెండు మూలలలో ఆ రెండు పలకలు చేసెను. 

పరమగీతము 4:4 => జయసూచకముల నుంచుటకై దావీదు కటిట్ంచిన గోపురముతోను వేయి 

డాలులును, శూరుల కవచములనిన్యును వేర్లాడు ఆ గోపురముతోను నీ కంధరము సమానము. 

పరమగీతము 7:1 => రాజకుమార పుతిర్కా, నీ పాదరక్షలతో నీవెంత అందముగా నడుచుచునాన్వు! 

నీ ఊరువులు శిలప్కారి చేసిన ఆభరణ సూతర్ములవలె ఆడుచునన్వి. 

పరమగీతము 7:5 => నీ శిరసుస్ కరెమ్లు పరవ్త రూపము నీ తలవెండుర్కలు ధూమర్వరణ్ముగలవి. 

రాజు వాటి యుంగరములచేత బదుధ్డగుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:32 => ఇపుప్డు దేవునికిని ఆయన కృపా వాకయ్మునకును మిముమ్ను 

అపప్గించుచునాన్ను. ఆయన మీకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుటకును, పరిశుదధ్పరచబడిన 

వారందరిలో సావ్సథ్య్మనుగర్హించుటకును శకిత్మంతుడు. 

రోమీయులకు 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 

తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 12:4 => ఒకక్ శరీరములో మనకు అనేక అవయవములుండినను, ఈ 

అవయవములనిన్టికిని ఒకక్టే పని యేలాగు ఉండదో, 
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1 కొరిందీయులకు 6:15 => మీ దేహములు కీర్సుత్నకు అవయవములైయునన్వని మీరెరుగరా? నేను 

కీర్సుత్యొకక్ అవయవములను తీసికొని వేశయ్యొకక్ అవయవములుగా చేయుదునా? 

అదెంతమాతర్మును తగదు. 

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. 

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 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

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 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 
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ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 2:10 => మరియు ఆయనయందు మీరును సంపూరు ణ్లై యునాన్రు; ఆయన సమసత్ 

పర్ధానులకును అధికారులకును శిరసైస్యునాన్డు; 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజుఞ్లై యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటే ట్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:11 => కాబటిట్ మీరిపుప్డు చేయుచునన్టుట్గానే యొకనినొకడు ఆదరించి 

యొకనికొకడు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుడి. 

1 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

వచనము 20 

అయితే మీరు యేసునుగూరిచ్ విని, 
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1 కొరిందీయులకు 1:12 => మీలో ఒకడు నేను పౌలువాడను, ఒకడు నేను అపొలోల్వాడను, 

మరియొకడు నేను కేఫావాడను, ఇంకొకడు నేను కీర్సుత్వాడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని నా తాతప్రయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:50 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నది ఏమనగా రకత్మాంసములు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొననేరవు; క్షయత అక్షయతను సవ్తంతిర్ంచుకొనదు. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 

కొలొసస్యులకు 2:4 => ఎవడైనను చకక్ని మాటలచేత మిముమ్ను మోసపరచకుండునటుల్ ఈ 

సంగతిని చెపుప్చునాన్ను. 

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. 

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. 

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. 
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యిరిమ్యా 42:19 => యూదా శేషులారా, ఐగుపుత్నకు వెళల్కూడదని యెహోవా మీకాజఞ్నిచిచ్నటుట్ 

నేడు నేను మీకు సాక్షయ్మిచిచ్తినని మీరే నిశచ్యముగా తెలిసికొనుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:5 => సీలయు తిమోతియు మాసిదోనియనుండి వచిచ్నపుప్డు పౌలు 

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదుధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:2 => కాగా మీరేలాగు నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలెనో మావలన 

నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా మీరు నడుచుకొనుచునాన్రు. ఈ విషయములో మీరు అంతకంతకు 

అభివృదిధ్ నొందవలెనని మిముమ్ను వేడుకొని పర్భువైన యేసునందు హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుదిధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 
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1 తిమోతి 6:13 => సమసత్మునకు జీవాధారకుడైన దేవుని యెదుటను, పొంతిపిలాతునొదద్ 

ధైరయ్ముగా ఒపుప్కొని సాక్షయ్మిచిచ్న కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

ఎఫెసీయులకు 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.  
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ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

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 1:26 => 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. 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడడ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

రోమీయులకు 1:31 => మాట తపుప్వారును అనురాగ రహితులును, నిరద్యులునైరి. 

Page  of 560 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

రోమీయులకు 1:32 => ఇటిట్ కారయ్ములను అభయ్సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 

నాయ్యవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచునాన్రు. ఇది మాతర్మే గాక వాటిని 

అభయ్సించువారితో సంతోషముగా సమమ్తించుచునాన్రు. 

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. 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  

కొలొసస్యులకు 3:6 => వాటివలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయుల మీదికి వచుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:7 => పూరవ్ము వారి మధయ్ జీవించినపుప్డు మీరును వీటిని అనుసరించి 

నడుచుకొంటిరి. 
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కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

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. 

కీరత్నలు 94:8 => జనులలో పశుపార్యులారా దీనిని ఆలోచించుడి బుదిధ్హీనులారా, మీరెపుప్డు 

బుదిధ్మంతులవుదురు? 

కీరత్నలు 94:9 => చెవులను కలుగచేసినవాడు వినకుండునా? కంటిని నిరిమ్ంచినవాడు 

కానకుండునా? 

కీరత్నలు 94:10 => అనుయ్జనులను శికిష్ంచువాడు మనుషుయ్లకు తెలివి నేరుప్వాడు దండింపక 

మానునా? 

కీరత్నలు 94:11 => నరుల ఆలోచనలు వయ్రథ్ములని యెహోవాకు తెలిసియునన్ది. 

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 

లేవీయకాండము 15:18 => వీరయ్సఖ్లనమగునటుల్ సతరీ పురుషులు శయనించినయెడల వారిదద్రు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై యుందురు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:30 => వారి దేవతలను ఆశర్యింపగోరి ఈ జనములు తమ దేవతలను 

కొలిచినటుల్ నేనును చేసెదనని అనుకొనకుండ జాగర్తత్గా ఉండవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:10 => నేడు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు సవ్జనమైతిరి గనుక మీ 

దేవుడైన యెహోవా మాట విని, నేడు నేను నీకు ఆజాఞ్పించు ఆయన కటట్డలను ఆయన ఆజఞ్లను 

గైకొనవలెను. 

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. 

కీరత్నలు 14:4 => యెహోవాకు పార్రథ్న చేయక ఆహారము మింగునటుల్ నా పర్జలను మింగుచు 

పాపము చేయువారికందరికిని తెలివి లేదా? పాపము చేయువారు బహుగా భయపడుదురు. 

కీరత్నలు 74:20 => లోకములోనునన్ చీకటిగల చోటులు బలాతాక్రుల నివాసములతో 

నిండియునన్వి. కాగా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యిరిమ్యా 3:17 => ఆ కాలమున యెహోవాయొకక్ సింహాసనమని యెరూషలేమునకు పేరు 

పెటెట్దరు; జనములనిన్యు తమ దుషట్మనసుస్లో పుటుట్ మూరఖ్తవ్ము చొపుప్న నడుచుకొనక యెహోవా 

నామమునుబటిట్ యెరూషలేమునకు గుంపులుగా కూడి వచెచ్దరు. 

యిరిమ్యా 9:14 => తమ హృదయమూరఖ్తచొపుప్న జరిగించుటకై తమ పితరులు తమకు నేరిప్నటుల్ 

బయలు దేవతలను అనుసరించుచునాన్రు గనుకనే వారి దేశము పాడైపోయెను. 

యిరిమ్యా 11:7 => ఐగుపుత్లోనుండి మీ పితరులను రపిప్ంచిన దినము మొదలుకొని నేటివరకు 

నేను గటిట్గాను ఖండితముగాను చెపుప్చు వచిచ్తిని; నా మాట వినుడి అని పెందలకడ లేచి చెపుప్చు 

వచిచ్తిని 

యిరిమ్యా 13:10 => అనయ్దేవతలను పూజించుచు వాటికి నమసాక్రము చేయుదుమని 

వాటిననుసరించుచు, నా మాటలు విననొలల్క తమ హృదయకాఠినయ్ము చొపుప్న నడుచుకొను ఈ 

పర్జలు దేనికిని పనికిరాని యీ నడికటుట్వలె అగుదురు. 
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యెహెజేక్లు 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

ఆమోసు 3 : 1 3 = > పర్భువును దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా--నా మాట ఆలకించి యాకోబు ఇంటివారికి దానిని రూఢిగా తెలియజేయుడి. 

జెకరాయ్ 8:16 => మీరు చేయవలసిన కారయ్ములేవనగా, పర్తివాడు తన పొరుగు వానితో సతయ్మే 

మాటలాడవలెను, సతయ్మునుబటిట్ సమాధానకరమైన నాయ్యమునుబటిట్ మీ గుమమ్ములలో తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

లూకా 12:30 => ఈ లోకపు జనులు వీటిననిన్టిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియునన్వని మీ 

తండిర్కి తెలియును. 

లూకా 15:15 => వెళి ల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

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. 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 
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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 9:30 => అటల్యితే మనమేమందుము? నీతిని వెంటాడని అనయ్జనులు నీతిని, అనగా 

విశావ్సమూలమైన నీతిని పొందిరి;  

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

1 కొరిందీయులకు 12:2 => మీరు అనయ్జనులైయునన్పుప్డు మూగ విగర్హములను ఆరాధించుటకు 

ఎటుపడిన అటు నడిపింపబడితిరని మీకు తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 5:15 => జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమితత్ము మృతిపొంది 

తిరి గి లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీ ణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 
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ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:5 => పరిశుదధ్తయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమును ఎటుల్ 

కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగి యుండుటయే దేవుని చితత్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => సహోదరులారా, మావలన పొందిన బోధన పర్కారము కాక 

అకర్మముగా నడుచుకొను పర్తి సహోదరునియొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరట మీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

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 2:14 => వినువారిని చెరుపుటకే గాని మరి దేనికిని పనికిరాని మాటలనుగూరిచ్ వాదము 

పెటుట్కొనవదద్ని, పర్భువు ఎదుట వారికి సాక్షయ్మిచుచ్చు ఈ సంగతులను వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 21 

ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, 

మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 

కీరత్నలు 74:20 => లోకములోనునన్ చీకటిగల చోటులు బలాతాక్రుల నివాసములతో 

నిండియునన్వి. కాగా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము 

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. 
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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.  

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

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 568 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

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 1:23 => వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుయ్ల యొకక్యు, 

పకుష్ల యొకక్యు, చతుషాప్ద జంతువుల యొకక్యు, పురుగుల యొకక్యు, పర్తిమాసవ్రూపముగా 

మారిచ్రి. 

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. 

గలతీయులకు 4:8 => ఆ కాలమందైతే మీరు దేవుని ఎరుగనివారై, నిజమునకు దేవుళుల్ కానివారికి 

దాసులైయుంటిరి గాని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:5 => పరిశుదధ్తయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమును ఎటుల్ 

కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగి యుండుటయే దేవుని చితత్ము. 

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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రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

రోమీయులకు 8:8 => కాగా శరీరసవ్భావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు. 

గలతీయులకు 4:8 => ఆ కాలమందైతే మీరు దేవుని ఎరుగనివారై, నిజమునకు దేవుళుల్ కానివారికి 

దాసులైయుంటిరి గాని 

కొలొసస్యులకు 1:21 => మరియు గతకాలమందు దేవునికి దూరసుథ్లును, మీ దుష కిర్యలవలన 

మీ మనసుస్లో విరోధభావము గలవారునై యుండిన మిముమ్ను కూడ 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:5 => పరిశుదధ్తయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమును ఎటుల్ 

కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగి యుండుటయే దేవుని చితత్ము. 

యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

1 యోహాను 2:11 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచునాన్డు; 

చీకటి అతని కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను గనుక తానెకక్డికి పోవుచునాన్డో అతనికి 

తెలియదు. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

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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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 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

లేవీయకాండము 11:16 => కపిరిగాడు, కోకిల, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:4 => అయినను గర్హించు హృదయమును చూచు కనున్లను విను 

చెవులను యెహోవా నేటివరకు మీకిచిచ్యుండలేదు. 

కీరత్నలు 14:4 => యెహోవాకు పార్రథ్న చేయక ఆహారము మింగునటుల్ నా పర్జలను మింగుచు 

పాపము చేయువారికందరికిని తెలివి లేదా? పాపము చేయువారు బహుగా భయపడుదురు. 

యెషయా 25:7 => సమసత్ జనముల ముఖములను కపుప్చునన్ ముసుకును సమసత్ జనములమీద 

పరచబడిన తెరను ఈ పరవ్తముమీద ఆయన తీసివేయును 

యెషయా 30:11 => అడడ్ము రాకుండుడి తోర్వనుండి తొలగుడి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని సంగతి 

మా యెదుట ఎతత్కుడి అని భవిషయ్ద  జాఞ్నులతో పలుకువారునై యునాన్రు.  

యెషయా 44:9 => విగర్హమును నిరిమ్ంచువారందరు మాయవంటివారు వారికిషట్మైన విగర్హములు 

నిష పర్యోజనములు తామే అందుకు సాకుష్లు, వారు గర్హించువారు కారు ఎరుగువారు కారు గనుక 

వారు సిగుగ్పడరు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:14 => జనులు వీధులలో అంధులవలె తిరుగులాడెదరు వారు రకత్ము అంటిన 

అపవితుర్లు ఎవరును వారి వసత్రములను ముటట్కూడదు. 

యెహెజేక్లు 12:2 => నరపుతుర్డా, తిరుగుబాటు చేయువారిమధయ్ నీవు నివసించుచునాన్వు; వారు 

దోర్హులై యుండి, చూచుకనున్లు కలిగియు చూడకయునాన్రు; విను చెవులు కలిగియు 

వినకయునాన్రు. 
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యెహెజేక్లు 14:5 => తమ విగర్హముల మూలముగా నాకు అనుయ్లైరి గనుక నేను వారి 

హృదయమును లోపరచునటుల్ యెహోవానగు నేనే వారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్చునాన్ను. 

హోషేయ 4:14 => జనులు తామే వయ్భిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశయ్లతో సాంగతయ్ము 

చేయుచు బలులనరిప్ంతురు గనుక మీ కుమారెత్లు వేశయ్లగుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను, మీ 

కోడండుల్ వయ్భిచరించుటనుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంపను; వివేచనలేని జనము నిరూమ్లమగును. 

మతత్యి 6:23 => నీ కనున్ చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనునన్ 

వెలుగు చీకటియై యుండినయెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపప్ది. 

మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:2 => మీరు అనయ్జనులైయునన్పుప్డు మూగ విగర్హములను ఆరాధించుటకు 

ఎటుపడిన అటు నడిపింపబడితిరని మీకు తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

1 పేతురు 1:14 => నేను పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లై యుండుడని 

వార్యబడియునన్ది.  

వచనము 22 
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కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన చెడిపోవు మీ 

పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 1:25 => అటిట్వారు దేవుని సతయ్మును అసతయ్మునకు మారిచ్, సృషిట్కరత్కు పర్తిగా 

సృషట్మును పూజించి సేవించిరి. యుగములవరకు ఆయన సోత్తార్రు హ్డైయునాన్డు, ఆమేన . 

రోమీయులకు 1:26 => అందువలన దేవుడు తుచఛ్మైన అభిలాషలకు వారిని అపప్గించెను. వారి 

సతరీలు సయితము సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి సావ్భావిక విరుదధ్మైన ధరమ్మును అనుసరించిరి. 

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, 

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

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.  

2 పేతురు 2:12 => వారైతే పటట్బడి చంపబడుటకే సవ్భావసిదధ్ముగా పుటిట్న వివేకశూనయ్ములగు 

మృగములవలె ఉండి, తమకు తెలియని విషయములనుగూరిచ్ దూషించుచు, తమ దుష పర్వరత్నకు 

పర్తిఫలముగా హాని అనుభవించుచు, తాము చేయు నాశనముతోనే తామే నాశనము పొందుదురు, 
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2 పేతురు 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

పర్కటన 17:1 => ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ 

నాతో మాటలాడుచు ఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్, విసాత్ర జలములమీద కూరుచ్నన్ మహా 

వేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు కనుపరచెదను; 

పర్కటన 17:2 => భూరాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, భూనివాసులు ఆమె వయ్భిచార మదయ్ములో 

మతుత్లైరి. 

పర్కటన 17:3 => అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా, దేవదూషణ 

నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది కొముమ్లునుగల ఎఱఱ్ని మృగముమీద కూరుచ్ండిన 

యొక సతరీని చూచితిని 

పర్కటన 17:4 => ఆ సతరీ ధూమర్ రకత్వరణ్ముగల వసత్రము ధరించుకొని, బంగారముతోను 

రతన్ములతోను ముతయ్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ 

వయ్భిచార సంబంధమైన అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తనచేత 

పటుట్కొనియుండెను. 
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పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

పర్కటన 18:3 => ఏలయనగా సమసత్మైన జనములు మోహోదేర్కముతో కూడిన దాని వయ్భిచార 

మదయ్మును తార్గి పడిపోయిరి, భూరాజులు దానితో వయ్భిచరించిరి, భూలోకమందలి వరత్కులు దాని 

సుఖభోగములవలన ధనవంతులైరి. 

లేవీయకాండము 11:16 => కపిరిగాడు, కోకిల, 

నాయ్యాధిపతులు 19:25 => అతని మాట వినుటకు వారికి మనసుస్ లేకపోయెను గనుక ఆ 

మనుషుయ్డు బయటనునన్ వారియొదద్కు తన ఉపపతిన్ని తీసికొనిపోగా వారు ఆమెను కూడి 

ఉదయమువరకు ఆ రాతిర్ అంతయు ఆమెను చెరుపుచుండిరి. తెలల్వారగా వారు ఆమెను విడిచి వెళి ల్రి. 

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. 

సామెతలు 23:35 => ననున్ కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద దెబబ్లు పడినను నాకు 

తెలియలేదు నేనెపుప్డు నిదర్ మేలొక్ందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు. 

రోమీయులకు 1:26 => అందువలన దేవుడు తుచఛ్మైన అభిలాషలకు వారిని అపప్గించెను. వారి 

సతరీలు సయితము సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి సావ్భావిక విరుదధ్మైన ధరమ్మును అనుసరించిరి. 

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

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 4:7 => పరిశుదుధ్లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవితుర్లుగా 

ఉండుటకు పిలువలేదు. 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

వచనము 23 

మీ చితత్వృతిత్యందు నూతనపరచబడినవారై, 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

రోమీయులకు 6:1 => ఆలాగైన ఏమందుము? కృప విసత్రింపవలెనని పాపమందు 

నిలిచియుందుమా? 

రోమీయులకు 6:2 => అటల్నరాదు. పాపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇకమీదట ఏలాగు 

దానిలో జీవించుదుము? 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

2 కొరిందీయులకు 5:15 => జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమితత్ము మృతిపొంది 

తిరి గి లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

తీతుకు 2:11 => ఏలయనగా సమసత్ మనుషుయ్లకు రక్షణ కరమైన దేవుని కృప పర్తయ్క్షమై 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 
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తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

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 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). 

కీరత్నలు 25:5 => ననున్ నీ సతయ్ము ననుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయుము. నీవే నా 

రక్షణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్ నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను.  

కీరత్నలు 26:3 => నీ కృప నా కనున్లయెదుట నుంచుకొనియునాన్ను నీ సతయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 119:102 => నీవు నాకు బోధించితివి గనుక నీ నాయ్యవిధులనుండి నేను 

తొలగకయునాన్ను.  

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

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 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 
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ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

వచనము 24 

నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన నవీన సవ్భావమును 

ధరించుకొనవలెను. 

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 10:16 => మీ మాట వినువాడు నా మాట వినును, మిముమ్ను నిరాకరించువాడు ననున్ 

నిరాకరించును, ననున్ నిరాకరించువాడు ననున్ పంపినవానిని నిరాకరించుననెను. 

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 

ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 85:10 => కృపాసతయ్ములు కలిసికొనినవి నీతి సమాధానములు ఒకదానినొకటి 

ముదుద్పెటుట్కొనినవి. 

కీరత్నలు 85:11 => భూమిలోనుండి సతయ్ము మొలుచును ఆకాశములోనుండి నీతి పారజూచును. 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

యోహాను 14:17 => లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను 

పొందనేరదు; మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు. ఆయన మీతోకూడ నివసించును, మీలో ఉండును. 

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 11:10 => కీర్సుత్ సతయ్ము నాయందు ఉండుటవలన అకయ పార్ంతములయందు 

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

Page  of 579 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

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 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 25:5 => ననున్ నీ సతయ్ము ననుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయుము. నీవే నా 

రక్షణకరత్వైన దేవుడవు దినమెలల్ నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను.  

కీరత్నలు 86:11 => యెహోవా, నేను నీ సతయ్ము ననుసరించి నడచుకొనునటుల్ నీ మారగ్మును నాకు 

బోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునటుల్ నా హృదయమునకు ఏకదృషిట్ కలుగజేయుము. 

కీరత్నలు 119:142 => నీ నీతి శాశవ్తమైనది నీ ధరమ్శాసత్రము కేవలము సతయ్ము. 

యెషయా 48:17 => నీ విమోచకుడును ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకు పర్యోజనము కలుగునటుల్ నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము 

చేయుదును నీవు నడవవలసిన తోర్వను నినున్ నడిపించుదును.  

యెషయా 54:13 => నీ పిలల్లందరు యెహోవాచేత ఉపదేశము నొందుదురు నీ పిలల్లకు అధిక 

విశార్ంతి కలుగును. 

దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుదిధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 
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యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

యోహాను 17:17 => సతయ్మందు వారిని పర్తిషఠ్ చేయుము; నీ వాకయ్మే సతయ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 

ఎఫెసీయులకు 3:2 => మీకొరకు నాకనుగర్హింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన యేరాప్టునుగూరిచ్ 

మీరు వినియునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

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 యోహాను 2:27 => అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునన్ది 

గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనకక్రలేదు; ఆయన ఇచిచ్న అభిషేకము సతయ్మే గాని అబదధ్ము కాదు; 

అది అనిన్టినిగూరిచ్ మీకు భోదించుచునన్ పర్కారముగాను, ఆయన మీకు భోదించిన పర్కారముగాను, 

ఆయనలో మీరు నిలుచుచునాన్రు (నిలిచియుండుడి). 

వచనము 25 
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మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును 

తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

1 సమూయేలు 1:14 => ఎంతవరకు నీవు మతుత్రాలవై యుందువు? నీవు దార్కాష్రసమును 

నీయొదద్నుండి తీసివేయుమని చెపప్గా 

యోబు 22:23 => సరవ్శకుత్నివైపు నీవు తిరిగినయెడల నీ గుడారములలోనుండి దురామ్రగ్మును 

దూరముగా తొలగించినయెడల నీవు అభివృదిధ్ పొందెదవు. 

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. 

కొలొసస్యులకు 2:11 => మీరును, కీర్సుత్ సునన్తియందు, శరీరేచఛ్లతో కూడిన సవ్భావమును 

విసరిజ్ంచి ఆయనయందుచేతులతో చేయబడని సునన్తి పొందితిరి. 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  
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హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

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, 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 

కొలొసస్యులకు 3:7 => పూరవ్ము వారి మధయ్ జీవించినపుప్డు మీరును వీటిని అనుసరించి 

నడుచుకొంటిరి. 

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

Page  of 583 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

రోమీయులకు 6:6 => ఏమనగా మనమికను పాపమునకు దాసులము కాకుండుటకు పాపశరీరము 

నిరరథ్కమగునటుల్, మన పార్చీన సవ్భావము ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడెనని యెరుగుదుము. 

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

సామెతలు 11:18 => భకిత్హీనుని సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని వితుత్వాడు 

శాశవ్తమైన బహుమానము నొందును. 

యిరిమ్యా 49:16 => నీవు భీకరుడవు; కొండసందులలో నివసించువాడా, పరవ్త శిఖరమును 

సావ్ధీనపరచుకొనువాడా, నీ హృదయగరవ్ము నినున్ మోసపుచెచ్ను, నీవు పకిష్రాజువలె నీ గూటిని 

ఉనన్త సథ్లములో కటుట్కొనినను అకక్డనుండి నినున్ కిర్ంద పడదోర్సెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

ఓబధాయ్ 1:3 => అతుయ్నన్తమైన పరవ్తములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండసందులలో 

నివసించువాడా ననున్ కిర్ందికి పడదోర్యగల వాడెవడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గరవ్ముచేత 

నీవు మోసపోతివి. 

రోమీయులకు 7:11 => ఏలయనగా పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని ననున్ మోసపుచిచ్ దానిచేత 

ననున్ చంపెను. 

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 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 
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2 పేతురు 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 

లేవీయకాండము 13:47 => మరియు కుషు ఠ్పొడ వసత్రమందు కనబడునపుప్డు అది గొఱఱ్వెండుర్కల 

బటట్యందేమి నారబటట్యందేమి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:12 => నీ యింట ఆమెను చేరుచ్కొనిన తరువాత ఆమె తల కౌష్రము 

చేయించుకొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:41 => నా దేవా, యెహోవా, బలమునకాధారమగు నీ మందసమును 

దృషిట్ంచి లెముమ్; నీ విశార్ంతి సథ్లమందు పర్వేశించుము; దేవా యెహోవా, నీ యాజకులు రక్షణ 

ధరించుకొందురుగాక; నీ భకుత్లు నీ మేలునుబటిట్ సంతోషింతురు గాక. 

యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

కీరత్నలు 119:29 => కపటపు నడత నాకు దూరము చేయుము నీ ఉపదేశమును నాకు 

దయచేయుము 

కీరత్నలు 119:118 => నీ కటట్డలను మీరిన వారినందరిని నీవు నిరాకరించుదువు వారి 

కపటాలోచన మోసమే. 

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

సామెతలు 23:3 => అతని రుచిగల పదారథ్ములను ఆశింపకుము అవి మోసపుచుచ్ ఆహారములు. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 
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యెషయా 11:6 => తోడేలు గొఱఱ్పిలల్యొదద్ వాసముచేయును చిఱుతపులి మేకపిలల్యొదద్ 

పండుకొనును దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని 

తోలును.  

యిరిమ్యా 4:1 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ ఇశార్యేలూ, నీవు తిరిగి రానుదేద్శించినయెడల నాయొదద్కే 

రావలెను, నీవు ఇటు అటు తిరుగుట మాని నీ హేయకిర్యలను నా సనిన్ధినుండి తొలగించి 

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

యోహాను 3:7 => మీరు కొర్తత్గా జనిమ్ంపవలెనని నేను నీతో చెపిప్నందుకు ఆశచ్రయ్పడవదుద్. 

యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

రోమీయులకు 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  

రోమీయులకు 6:12 => కాబటిట్ శరీర దురాశలకు లోబడునటుల్గా చావునకు లోనైన మీ శరీరమందు 

పాపమును ఏలనియయ్కుడి. 

రోమీయులకు 8:13 => మీరు శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచినయెడల చావవలసినవారైయుందురు 

గాని ఆతమ్చేత శారీరకిర్యలను చంపినయెడల జీవించెదరు. 
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రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదో ధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

1 కొరిందీయులకు 3:3 => మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై 

మనుషయ్రీతిగా నడుచుకొనువారు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 

1 కొరిందీయులకు 15:46 => ఆతమ్ సంబంధమైనది మొదట కలిగినది కాదు, పర్కృతి 

సంబంధమైనదే మొదట కలిగినది; తరువాత ఆతమ్ సంబంధమైనది. 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 
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తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

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 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

వచనము 26 

కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము నిలిచి యుండకూడదు. 

ఎఫెసీయులకు 2:10 => మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా 

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

యెహెజేక్లు 11:19 => వారు నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనునటుల్ నేను వారి 

శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచిచ్, వారికి ఏకమనసుస్ 

కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆతమ్ పుటిట్ంతును. 
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యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

రోమీయులకు 8:6 => ఆతామ్నుసారమైన మనసుస్ జీవమును సమాధానమునైయునన్ది. 

1 పేతురు 1:13 => కాబటిట్ మీ మనసుస్ అను నడుము కటుట్కొని నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై, 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూరణ్ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి. 

ఆదికాండము 18:15 => శారా భయపడి నేను నవవ్లేదని చెపప్గా ఆయన అవును నీవు 

నవివ్తివనెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 
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2 పేతురు 1:4 => ఆ మహిమ గుణాతిశయములనుబటిట్ ఆయన మనకు అమూలయ్ములును 

అతయ్ధికములునైన వాగాద్నములను అనుగర్హించియునాన్డు. దురాశను అనుసరించుటవలన 

లోకమందునన్ భర్షట్ తవ్మును ఈ వాగాద్ నముల మూలముగా మీరు తపిప్ంచుకొని , 

దేవసవ్భావమునందు పాలివారగునటుల్ వాటిని అనుగర్హించెను 

వచనము 27 

అపవాదికి చోటియయ్కుడి; 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యెషయా 52:1 => సీయోనూ, లెముమ్ లెముమ్, నీ బలము ధరించుకొనుము పరిశుదధ్ పటట్ణమైన 

యెరూషలేమా, నీ సుందర వసత్రములను ధరించుకొనుము ఇకమీదట సునన్తిపొందని వాడొకడైనను 

అపవితుర్డొకడైనను నీ లోపలికి రాడు.  

యెషయా 59:17 => నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనెను రక్షణను తలమీద శిరసాత్ర్ణముగా 

ధరించుకొనెను 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదో ధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 15:53 => క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియునన్ది; 

మరత్య్మైన యీ శరీరము అమరత్య్తను ధరించుకొనవలసియునన్ది. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 
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కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

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 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:14 => వీటనిన్టి పైన పరిపూరణ్తకు అనుబంధమైన పేర్మను ధరించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 

రోమీయులకు 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 
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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 1:27 => దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని సవ్రూపమందు వాని 

సృజించెను; సతరీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

1 యోహాను 3:2 => పిర్యులారా, యిపుప్డు మనము దేవుని పిలల్లమై యునాన్ము. మనమిక 

ఏమవుదుమో అది ఇంక పర్తయ్క్షపరచబడలేదు గాని ఆయన పర్తయ్క్షమైనపుప్డు ఆయన యునన్టుల్గానే 

ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము. 

ఎఫెసీయులకు 2:10 => మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా 

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

గలతీయులకు 6:15 => కొర్తత్సృషిట్ పొందుటయే గాని సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు. 

కీరత్నలు 45:6 => దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మైన 

దండము. 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 
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రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షు ఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

1 యోహాను 3:3 => ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెటుట్కొనిన పర్తివాడును ఆయన పవితుర్డై 

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

యోహాను 17:17 => సతయ్మందు వారిని పర్తిషఠ్ చేయుము; నీ వాకయ్మే సతయ్ము. 

ఆదికాండము 5:1 => ఆదాము వంశావళి గర్ంథము ఇదే. దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున 

దేవుని పోలికెగా అతని చేసెను; 

సామెతలు 31:25 => బలమును ఘనతయు ఆమెకు వసత్రములు ఆమె రాబోవు కాలము విషయమై 

నిరభ్యముగా ఉండును. 

యెషయా 45:8 => ఆకాశమండలము నీతిని కురిపించునటుల్ అంతరిక్షమా, మహావరష్ము 

వరిష్ంచుము భూమి నెరలువిడిచి రక్షణ ఫలించునటుల్ భూమి నీతిని మొలిపించును గాక యెహోవానగు 

నేను దాని కలుగజేసియునాన్ను.  

యిరిమ్యా 43:12 => ఐగుపుత్ దేవతల గుళల్లో నేను అగిన్ రాజబెటుట్చునాన్ను, వాటిని నెబుకదెర్జరు 

కాలిచ్వేయును, ఆ దేవతలను చెరగొనిపోవును, గొఱఱ్లకాపరి తన వసత్రమును చుటుట్కొనునటుల్ అతడు 

ఐగుపుత్ దేశమును తనకు చుటుట్కొని నిరాటంకముగా అకక్డనుండి సాగిపోవును. 
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మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

లూకా 1:75 => మనము శతుర్వుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవితకాలమంతయు 

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

గలతీయులకు 4:19 => నా పిలల్లారా, కీర్సుత్ సవ్రూపము మీయందేరప్డు వరకు మీ విషయమై 

మరల నాకు పర్సవవేదన కలుగుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

2 పేతురు 1:4 => ఆ మహిమ గుణాతిశయములనుబటిట్ ఆయన మనకు అమూలయ్ములును 

అతయ్ధికములునైన వాగాద్నములను అనుగర్హించియునాన్డు. దురాశను అనుసరించుటవలన 

లోకమందునన్ భర్షట్ తవ్మును ఈ వాగాద్ నముల మూలముగా మీరు తపిప్ంచుకొని , 

దేవసవ్భావమునందు పాలివారగునటుల్ వాటిని అనుగర్హించెను 

వచనము 28 

దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు వీలుకలుగు నిమితత్ము 

తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

లేవీయకాండము 19:11 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. మీరు దొంగిలింపకూడదు, 

బొంకకూడదు, ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకూడదు; 

1 రాజులు 13:18 => అందుకతడు నేనును నీవంటి పర్వకత్నే; మరియు దేవదూత యొకడు 

యెహోవాచేత సెలవుపొంది అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొనిరమమ్ని 

నాతో చెపెప్నని అతనితో అబదధ్మాడగా 
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కీరత్నలు 52:3 => మేలుకంటె కీడుచేయుటయు నీతి పలుకుటకంటె అబదధ్ము చెపుప్టయు నీకిషట్ము.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 119:29 => కపటపు నడత నాకు దూరము చేయుము నీ ఉపదేశమును నాకు 

దయచేయుము 

సామెతలు 6:17 => అవేవనగా, అహంకార దృషిట్యు కలల్లాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు 

చేతులును 

సామెతలు 12:19 => నిజమాడు పెదవులు నితయ్ము సిథ్రమైయుండును అబదధ్మాడు నాలుక 

క్షణమాతర్మే యుండును. 

సామెతలు 12:22 => అబదద్మాడు పెదవులు యెహోవాకు హేయములు సతయ్వరత్నులు 

ఆయనకిషుట్లు. 

సామెతలు 21:6 => అబదధ్ములాడి ధనము సంపాదించుకొనుట ఊపిరితో సాటి, దానిని కోరువారు 

మరణమును కోరుకొందురు. 

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యెషయా 59:3 => మీచేతులు రకత్ముచేతను మీ వేర్ళుల్ దోషముచేతను అపవితర్పరచబడియునన్వి మీ 

పెదవులు అబదధ్ములాడుచునన్వి మీ నాలుక కీడునుబటిట్ మాటలాడుచునన్ది.  

యెషయా 59:4 => నీతినిబటిట్ యెవడును సాక్షయ్ము పలుకడు సతయ్మునుబటిట్ యెవడును 

వాయ్జెయ్మాడడు అందరు వయ్రథ్మైనదాని నముమ్కొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గరభ్ము 

ధరించి పాపమును కందురు.  

యెషయా 63:8 => వారు నా జనులనియు అబదధ్ములాడనేరని పిలల్లనియు అనుకొని ఆయన వారికి 

రక్షకుడాయెను. 

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. 

హోషేయ 4:2 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుటయు అబదధ్మాడుటయు హతయ్ చేయుటయు 

దొంగిలించుటయు వయ్భిచరించుటయు వాడుకయెయ్ను; జనులు కనన్ము వేసెదరు, మానక నరహతయ్ 

చేసెదరు. 

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. 

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 

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

1 తిమోతి 1:10 => హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండినయెడల, అటిట్వానికిని 

నియమింపబడెనుగాని,  

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 
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తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

తీతుకు 1:12 => వారిలో ఒకడు, అనగా వారి సొంత పర్వకత్లలో ఒకడు ఇటల్నెను కేర్తీయులు 

ఎలల్పుప్డు అబదిధ్కులును, దుషట్మృగములును, సోమరులగు తిండిపోతులునై యునాన్రు. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

ఎఫెసీయులకు 4:15 => పేర్మగలిగి సతయ్ము చెపుప్చు కీర్సుత్వలె ఉండుటకు, మనమనిన్ 

విషయములలో ఎదుగుదము. 

సామెతలు 8:7 => నా నోరు సతయ్మైన మాటలు పలుకును దుషట్తవ్ము నా పెదవులకు అసహయ్ము 

సామెతలు 12:17 => సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు 

చెపుప్ను. 

జెకరాయ్ 8:16 => మీరు చేయవలసిన కారయ్ములేవనగా, పర్తివాడు తన పొరుగు వానితో సతయ్మే 

మాటలాడవలెను, సతయ్మునుబటిట్ సమాధానకరమైన నాయ్యమునుబటిట్ మీ గుమమ్ములలో తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

జెకరాయ్ 8:19 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా నాలుగవ నెలలోని 

ఉపవాసము, అయిదవ నెలలోని ఉపవాసము, ఏడవ నెలలోని ఉపవాసము, పదియవ నెలలోని 

ఉపవాసము యూదా యింటివారికి సంతోషమును ఉతాస్హమును పుటిట్ంచు మనోహరములైన 

పండుగలగును. కాబటిట్ సతయ్మును సమాధానమును పిర్యముగా ఎంచుడి. 
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2 కొరిందీయులకు 7:14 => ఏలయనగా, నేనతనియెదుట మీ విషయమై ఏ అతిశయపు మాటలు 

చెపిప్నను నేను సిగుగ్పరచబడలేదు మేమేలాగు అనిన్టిని మీతో నిజముగా చెపిప్తిమో ఆలాగే మేము 

తీతు ఎదుట మీ విషయమై చెపిప్న అతిశయపు మాటలు నిజమని కనబడెను. 

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 12:5 => ఆలాగే అనేకులమైన మనము కీర్సుత్లో ఒకక్ శరీరముగా ఉండి, 

ఒకనికొకరము పర్తేయ్కముగా అవయవములమై యునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 10:17 => మన మందరము ఆ యొకటే రొటెట్లో పాలుపుచుచ్కొనుచునాన్ము; 

రొటెట్ యొకక్టే గనుక అనేకులమైన మనము ఒకక్ శరీరమైయునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

1 కొరిందీయులకు 12:14 => శరీరమొకక్టే అవయవముగా ఉండక అనేకమైన అవయవములుగా 

ఉనన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 12:15 => నేను చెయియ్ కాను గనుక శరీరములోని దానను కానని పాదము 

చెపిప్నంత మాతర్మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:16 => మరియు నేను కనున్ కాను గనుక శరీరములోనిదానను కానని చెవి 

చెపిప్నంత మాతర్మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 12:17 => శరీరమంతయు కనన్యితే వినుట ఎకక్డ? అంతయు వినుటయైతే 

వాసన చూచుట ఎకక్డ? 

1 కొరిందీయులకు 12:18 => అయితే దేవుడు అవయవములలో పర్తిదానిని తన చితత్పర్కారము 

శరీరములో నుంచెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:19 => అవనిన్యు ఒకక్ అవయవమైతే శరీరమెకక్డ?  

1 కొరిందీయులకు 12:20 => అవయవములు అనేకములైనను శరీరమొకక్టే. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 12:23 => శరీరములో ఏ అవయవములు ఘనతలేనివని తలంతుమో ఆ 

అవయవములను మరి ఎకుక్వగా ఘనపరచుచునాన్ము. సుందరములు కాని మన అవయవములకు 

ఎకుక్వైన సౌందరయ్ము కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 12:24 => సుందరములైన మన అవయవములకు ఎకుక్వ సౌందరయ్మకక్రలేదు.  

1 కొరిందీయులకు 12:25 => అయితే శరీరములో వివాదములేక, అవయవములు ఒకదానినొకటి 

యేకముగా పరామరిశ్ంచులాగున, దేవుడు తకుక్వ దానికే యెకుక్వ ఘనత కలుగజేసి, శరీరమును 

అమరిచ్యునాన్డు. 

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 

ఆదికాండము 20:2 => అపుప్డు అబార్హాము తన భారయ్యైన శారానుగూరిచ్ ఈమె నా చెలెల్లని 

చెపెప్ను గనుక గెరారు రాజైన అబీమెలెకు శారాను పిలిపించి తన యింట చేరుచ్కొనెను. 
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ఆదికాండము 27:24 => ఏశావు అను నా కుమారుడవు నీవేనా అని అడుగగా యాకోబు నేనే 

అనెను.  

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషుట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

నిరగ్మకాండము 23:7 => అబదధ్మునకు దూరముగా నుండుము ; నిరపరాధినైనను 

నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుషుట్ని నిరోద్షినిగా ఎంచను. 

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 

నాయ్యాధిపతులు 16:11 => అతడు పేనిన తరువాత పనికిపెటట్ని కొర్తత్తాళల్తో ననున్ బాగుగా 

బంధించినయెడల నేను బలహీనుడనై సామానయ్ మనుషుయ్లలో ఒకనివలె అవుదునని ఆమెతో చెపెప్ను 

1 సమూయేలు 1:14 => ఎంతవరకు నీవు మతుత్రాలవై యుందువు? నీవు దార్కాష్రసమును 

నీయొదద్నుండి తీసివేయుమని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 27:10 => ఆకీషు ఇపుప్డు మీరు దండెతిత్ దేశములో జొరబడితిరా అని దావీదు 

నడుగగా దావీదు యూదా దేశమునకును యెరహెమ్యేలీయుల దేశమునకును కేనీయుల 

దేశమునకును దకిష్ణముగా మేము ఒక పర్దేశములో జొరబడితిమనెను. 

యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

కీరత్నలు 4:2 => నరులారా, ఎంతకాలము నా గౌరవమును అవమానముగా మారెచ్దరు? 

ఎంతకాలము వయ్రథ్మైనదానిని పేర్మించెదరు? ఎంతకాలము అబదధ్మైనవాటిని వెదకెదరు? 

కీరత్నలు 15:2 => యథారథ్మైన పర్వరత్న గలిగి నీతిననుసరించుచు హృదయపూరవ్కముగా నిజము 

పలుకువాడే. 
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కీరత్నలు 119:163 => అబదధ్ము నాకసహయ్ము అది నాకు హేయము నీ ధరమ్శాసత్రము నాకు 

పీర్తికరము. 

సామెతలు 4:24 => మూరఖ్పు మాటలు నోటికి రానియయ్కుము పెదవులనుండి కుటిలమైన మాటలు 

రానియయ్కుము. 

సామెతలు 13:5 => నీతిమంతునికి కలల్మాట అసహయ్ము భకిత్హీనుడు నిందించుచు 

అవమానపరచును. 

సామెతలు 24:28 => నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో 

మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యిరిమ్యా 9:5 => సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన పొరుగువానిని వంచించును, 

అబదధ్ములాడుట తమ నాలుకలకు అభాయ్సము చేసియునాన్రు, ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని 

పర్యాసపడుదురు. 

మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

మతత్యి 5:37 => మీ మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు అని యుండవలెను; వీటికి 

మించునది దుషుట్నినుండి పుటుట్నది. 

1 కొరిందీయులకు 12:14 => శరీరమొకక్టే అవయవముగా ఉండక అనేకమైన అవయవములుగా 

ఉనన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 
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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. 

వచనము 29 

వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన అనుకూల వచనమే పలుకుడి 

గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

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. 

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 

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. 

సంఖాయ్కాండము 20:10 => తరువాత మోషే అహరోనులు ఆ బండయెదుట సమాజమును 

పోగుచేసినపుప్డు అతడు వారితో దోర్హులారా వినుడి; మేము ఈ బండలోనుండి మీకొరకు నీళుల్ 

రపిప్ంపవలెనా? అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:11 => అపుప్డు మోషే తన చెయియ్యెతిత్ రెండుమారులు తన కఱఱ్తో ఆ బండను 

కొటట్గా నీళుల్ సమృదిధ్గా పర్వహించెను; సమాజమును పశువులును తార్గెను. 
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సంఖాయ్కాండము 20:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషే అహరోనులతో మీరు ఇశార్యేలీయుల 

కనున్లయెదుట నా పరిశుదధ్తను సనామ్నించునటుల్ ననున్ నముమ్కొనకపోతిరి గనుక ఈ సమాజమును 

నేను వారికిచిచ్న దేశములోనికి మీరు తోడుకొనిపోరని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 20:13 => అవి మెరీబా జలమనబడెను; ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు 

యెహోవాతో వాదించినపుప్డు ఆయన వారిమధయ్ను తనున్ పరిశుదధ్పరచుకొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:24 => అహరోను తన పితరులతో చేరచ్బడును; ఏలయనగా మెరీబా నీళల్యొదద్ 

మీరు నా మాట వినక నామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి గనుక నేను ఇశార్యేలీయులకు ఇచిచ్న 

దేశమందు అతడు పర్వేశింపడు. 

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. 

నెహెమాయ్ 5:6 => వారి ఫిరాయ్దును ఈ మాటలను నేను వినినపుప్డు మిగుల కోపపడితిని. 

నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 
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నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

నెహెమాయ్ 5:10 => నేనును నా బంధువులును నా దాసులును కూడ ఆలాగుననే వారికి సొముమ్ను 

ధానయ్మును అపుప్గా ఇచిచ్తివిు; ఆ అపుప్ పుచుచ్కొనకుందము. 

నెహెమాయ్ 5:11 => ఈ దినములోనే వారియొదద్ మీరు అపహరించిన భూములను దార్క్షతోటలను 

ఒలీవతోటలను వారి యిండల్ను వారికి అపుప్గా ఇచిచ్న సొముమ్లోను ధానయ్ములోను దార్కాష్రసములోను 

నూనెలోను నూరవభాగమును వారికి మరల అపప్గించుడని నేను మిముమ్ను బతిమాలుచునాన్ను 

అంటిని. 

నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

నెహెమాయ్ 5:13 => మరియు నేను నా ఒడిని దులిపి ఈ పర్కారమే దేవుడు ఈ వాగాద్నము నెరవేరచ్ని 

పర్తివానిని తన యింటిలో ఉండకయు తన పని ముగింపకయు నుండునటుల్ దులిపివేయును; ఇటువలె 

వాడు దులిపివేయబడి యేమియు లేనివాడుగా చేయబడునుగాకని చెపప్గా, సమాజకులందరు ఆలాగు 

కలుగునుగాక అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి. జనులందరును ఈ మాట చొపుప్ననే జరిగించిరి. 

కీరత్నలు 4:4 => భయమునొంది పాపము చేయకుడి మీరు పడకలమీద నుండగా మీ 

హృదయములలో ధాయ్నము చేసికొని ఊరకుండుడి (సెలా.) 

కీరత్నలు 37:8 => కోపము మానుము ఆగర్హము విడిచిపెటుట్ము వయ్సనపడకుము అది కీడుకే 

కారణము 

కీరత్నలు 106:30 => ఫీనెహాసు లేచి పరిహారము చేయగా ఆ తెగులు ఆగిపోయెను. 

కీరత్నలు 106:31 => నితయ్ము తరములనిన్టను అతనికి ఆ పని నీతిగా ఎంచబడెను. 
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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. 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 19:11 => ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి 

ఘనతనిచుచ్ను. 

సామెతలు 25:23 => ఉతత్రపు గాలి వాన పుటిట్ంచును కొండెగాని నాలుక కోపదృషిట్ కలిగించును. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

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. 

మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

మారుక్ 10:14 => యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడడ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి 

నాటంకపరచవదుద్; దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 

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. 
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యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

ఆదికాండము 31:36 => యాకోబు కోపపడి లాబానుతో వాదించి అతనితో నీవిటుల్ మండిపడి ననున్ 

తరుమనేల? నేను చేసిన దోర్హమేమి? పాపమేమి? 

నిరగ్మకాండము 16:20 => అయితే వారు మోషే మాటవినక కొందరు ఉదయము వరకు దానిలో 

కొంచెము మిగులుచ్కొనగా అది పురుగుపటిట్ కంపు కొటెట్ను. మోషే వారిమీద కోపపడగా 

నిరగ్మకాండము 32:19 => అతడు పాళెమునకు సమీపింపగా, ఆ దూడను, వారు నాటయ్మాడుటను 

చూచెను. అందుకు మోషే కోపము మండెను; అతడు కొండదిగువను తనచేతులలోనుండి ఆ పలకలను 

పడవేసి వాటిని పగులగొటెట్ను 

లేవీయకాండము 10:16 => అపుప్డు మోషే పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను కనుగొనవలెనని 

జాగర్తత్గా వెదకినపుప్డు అది కాలిపోయియుండెను. అతడు అహరోను కుమారులలో మిగిలిన 

ఎలియాజరు ఈతామారను వారిమీద ఆగర్హపడి 

సంఖాయ్కాండము 16:15 => అందుకు మోషే మికిక్లి కోపించి నీవు వారి నైవేదయ్మును 

లక్షయ్పెటట్కుము. ఒకక్ గాడిదనైనను వారియొదద్ నేను తీసికొనలేదు; వారిలో ఎవనికిని నేను హాని 

చేయలేదని యెహోవాయొదద్ మనవిచేసెను. 
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సంఖాయ్కాండము 31:14 => అపుప్డు మోషే యుదధ్సేనలోనుండి వచిచ్న సహసార్ధిపతులును 

శతాధిపతులునగు సేనానాయకులమీద కోపపడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

1 సమూయేలు 11:6 => సౌలు ఆ వరత్మానము వినగానే దేవుని ఆతమ్ అతని మీదికి బలముగా 

వచెచ్ను. అతడు అతాయ్గర్హుడై 

1 సమూయేలు 20:34 => అతాయ్గర్హుడై బలల్యొదద్నుండి లేచి, తన తండిర్ దావీదును 

అవమానపరచినందున అతని నిమితత్ము దుఃఖాకార్ంతుడై అమావాసయ్ పోయిన మరునాడు భోజనము 

చేయకుండెను.  

1 సమూయేలు 25:21 => అంతకుమునుపు దావీదు నాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు 

పోకుండ ఈ అరణయ్ములో అతని ఆసిత్ అంతయు నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని; 

ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియునాన్డే  

2 సమూయేలు 13:22 => అబాష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడడ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

యోబు 32:2 => అపుప్డు రాము వంశసుథ్డును బూజీయుడును బరకెయేలు కుమారుడునగు 

ఎలీహు, యోబు దేవునికంటె తానే నీతిమంతుడైనటుల్ చెపుప్కొనుట చూచి ఆతనిమీద బహుగా 

కోపగించెను. 

ఆమోసు 1:11 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎదోము మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వానిని శికిష్ంతును. ఏలయనగా వాడు కనికరము చాలించుకొని 

ఖడగ్ము పటుట్కొని యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగు వారిని మానక చీలుచ్చువచెచ్ను. 

మతత్యి 18:22 => అందుకు యేసు అతనితో ఇటల్నెను ఏడు మారులుమటుట్కే కాదు, డెబబ్ది ఏళల్ 

మారులమటుట్కని నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 6:19 => హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత 

గాకపోయెను.  
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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. 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

వచనము 30 

దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి 

యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:16 => ఇవనిన్యు గాక విశావ్సమను డాలు పటుట్కొనుడి; దానితో మీరు దుషుట్ని 

అగిన్బాణములనిన్టిని ఆరుప్టకు శకిత్మంతులవుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

2 కొరిందీయులకు 2:10 => మీరు దేనిగూరిచ్యైనను ఎవని క్షమించుచునాన్రో నేనును వానిని 

క్షమించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 
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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. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

1 సమూయేలు 18:9 => కాబటిట్ నాటనుండి సౌలు దావీదుమీద విషపు చూపు నిలిపెను. 

1 రాజులు 21:4 => నా పితార్రిజ్తమును నీకియయ్నని యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు తనతో 

చెపిప్నదానినిబటిట్ అహాబు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో తన నగరునకు పోయి 

మంచముమీద పరుండి యెవరితోను మాటలాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండెను. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

ఆమోసు 1:11 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎదోము మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వానిని శికిష్ంతును. ఏలయనగా వాడు కనికరము చాలించుకొని 

ఖడగ్ము పటుట్కొని యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగు వారిని మానక చీలుచ్చువచెచ్ను. 

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. 

మారుక్ 6:19 => హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత 

గాకపోయెను.  

1 పేతురు 5:9 => లోకమందునన్ మీ సహోదరులయందు ఈ విధమైన శర్మలే నెరవేరుచునన్వని 

యెరిగి, విశావ్సమందు సిథ్రులై వానిని ఎదిరించుడి. 
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వచనము 31 

సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

నిరగ్మకాండము 20:15 => దొంగిలకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 21:16 => ఒకడు నరుని దొంగిలించి అమిమ్నను, తనయొదద్ నుంచుకొనినను, 

వాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందును. 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 

హోషేయ 4:2 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుటయు అబదధ్మాడుటయు హతయ్ చేయుటయు 

దొంగిలించుటయు వయ్భిచరించుటయు వాడుకయెయ్ను; జనులు కనన్ము వేసెదరు, మానక నరహతయ్ 

చేసెదరు. 

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

యోహాను 12:6 => వాడీలాగు చెపిప్నది బీదలమీద శర్ధధ్కలిగి కాదుగాని వాడు దొంగయైయుండి, 

తన దగగ్ర డబుబ్సంచి యుండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచెచ్ను గనుక ఆలాగు 

చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 
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1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

యోబు 34:32 => నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేరుప్ము నేను దుషాక్రయ్ము చేసియునన్యెడల 

ఇకను చేయనని దేవునితో చెపుప్నా? 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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. 

సామెతలు 13:11 => మోసముచేత సంపాదించిన ధనము కీష్ణించిపోవును కషట్ము చేసి 

కూరుచ్కొనువాడు తన ఆసిత్ని వృదిధ్ చేసికొనును. 
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సామెతలు 14:23 => ఏ కషట్ము చేసినను లాభమే కలుగును వటిట్ మాటలు లేమిడికి కారణములు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:34 => నా అవసరముల నిమితత్మును నాతో ఉనన్వారి నిమితత్మును ఈ 

నాచేతులు కషట్పడినవని మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:11 => సంఘమునకు వెలుపటివారియెడల మరాయ్దగా నడుచుకొనుచు, 

మీకేమియు కొదువ లేకుండునటుల్ మేము మీకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము మీరు పరుల జోలికి పోక,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:12 => మీ సొంతకారయ్ములను జరుపుకొనుట యందును మీచేతులతో 

పనిచేయుట యందును ఆశకలిగి యుండవలెననియు, మిముమ్ను హెచచ్రించుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => సహోదరులారా, మావలన పొందిన బోధన పర్కారము కాక 

అకర్మముగా నడుచుకొను పర్తి సహోదరునియొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరట మీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ము. 

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 3:11 => 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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లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 21:1 => కానుకపెటెట్లో తమ కానుకలను వేయుచునన్ ధనవంతులను ఆయన పారజూచెను. 

లూకా 21:2 => ఒక బీద విధవరాలు రెండు కాసులు అందులో వేయుచుండగా చూచి 

లూకా 21:3 => ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 21:4 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి కానుకలు వేసిరిగాని యీమె తన 

లేమిలో తనకు కలిగిన జీవనమంతయు వేసెనని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:29 => డబుబ్సంచి యూదాయొదద్ ఉండెను గనుక పండుగకు తమకు 

కావలసినవాటిని కొనుమని యైనను, బీదలకేమైన ఇమమ్ని యైనను యేసు వానితో చెపిప్నటుట్ 

కొందరనుకొనిరి.  

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

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. 

Page  of 613 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

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 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

ఆదికాండము 2:15 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసికొని ఏదెను తోటను 

సేదయ్పరచుటకును దాని కాచుటకును దానిలో ఉంచెను. 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 19:11 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. మీరు దొంగిలింపకూడదు, 

బొంకకూడదు, ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకూడదు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:19 => దొంగిలకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:16 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు బెనాయ్మీనీయులు. సాయంకాలమున ఒక 

ముసలివాడు పొలములోని తన పనినుండి వచెచ్ను. అతడు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పర్దేశము నుండి 

వచిచ్ గిబియాలో నివసించువాడు.  

కీరత్నలు 104:23 => సాయంకాలమువరకు పాటుపడి తమ పనులను జరుపుకొనుటకై మనుషుయ్లు 

బయలువెళుల్దురు. 

సామెతలు 12:11 => తన భూమిని సేదయ్పరచుకొనువానికి ఆహారము సమృదిధ్గా కలుగును 

వయ్రథ్మైనవాటిని అనుసరించువాడు బుదిధ్లేనివాడు. 

సామెతలు 21:5 => శర్దధ్గలవారి యోచనలు లాభకరములు తాలిమి లేక పనిచేయువానికి నషట్మే 

పార్పిత్ంచును 

సామెతలు 31:20 => దీనులకు తన చెయియ్ చాపును దరిదుర్లకు తన చేతులు చాపును 
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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. 

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 14:5 => ఈ అతత్రు మునూన్రు దేనారములకంటె ఎకుక్వ వెలకమిమ్, బీదలకియయ్వచుచ్నని 

చెపిప్ ఆమెనుగూరిచ్ సణుగుకొనిరి. 

లూకా 3:13 => అతడు మీకు నిరణ్యింపబడిన దానికంటె ఎకుక్వ తీసికొనవదద్ని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

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. 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

తీతుకు 3:14 => మన వారును నిషఫ్లులు కాకుండు నిమితత్ము అవసరమునుబటిట్ 

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 
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హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

వచనము 32 

ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు మిముమ్ను క్షమించిన 

పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

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. 

కీరత్నలు 5:9 => వారి నోట యథారథ్త లేదు వారి అంతరంగము నాశనకరమైన గుంట వారి 

కంఠము తెరచిన సమాధి వారు నాలుకతో ఇచచ్కములాడుదురు. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 73:7 => కొర్వువ్చేత వారి కనున్లు మెరకలైయునన్వి వారి హృదయాలోచనలు బయటికి 

కానవచుచ్చునన్వి  

కీరత్నలు 73:8 => ఎగతాళి చేయుచు బలాతాక్రముచేత జరుగు కీడునుగూరిచ్ వారు 

మాటలాడుదురు. గరవ్ముగా మాటలాడుదురు. 

కీరత్నలు 73:9 => ఆకాశముతటుట్ వారు ముఖము ఎతుత్దురు వారి నాలుక భూసంచారము 

చేయును.  

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడడ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడడ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 
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మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

మతత్యి 12:37 => నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే 

అపరాధివని తీరుప్నొందుదువు. 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

రోమీయులకు 3:14 => వారి నోటినిండ శపించుటయు పగయు ఉనన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 15:32 => మనుషయ్రీతిగా, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడినయెడల నాకు 

లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము తార్గుదము.  

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

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 

యాకోబు 3:3 => గుఱఱ్ములు మనకు లోబడుటకై నోటికి కళె ల్ము పెటిట్, వాటి శరీరమంతయు 

తిర్పుప్దుము గదా 

యాకోబు 3:4 => ఓడలను కూడ చూడుడి; అవి ఎంతో గొపప్వై పెనుగాలికి కొటుట్కొని పోబడినను, 

ఓడ నడుపువాని ఉదేద్శము చొపుప్న మికిక్లి చినన్దగు చుకాక్నిచేత తిర్పప్బడును. 
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యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

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.  
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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. 

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 6:8 => అవి నీ కనున్ల నడుమ బాసికమువలె ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:9 => నీ యింటి దావ్రబంధములమీదను నీ గవునులమీదను వాటిని 

వార్యవలెను. 

కీరత్నలు 37:30 => నీతిమంతుల నోరు జాఞ్నమునుగూరిచ్ వచించును వారి నాలుక నాయ్యమును 

పర్కటించును. 

కీరత్నలు 37:31 => వారి దేవుని ధరమ్శాసత్రము వారి హృదయములో నునన్ది వారి అడుగులు జారవు. 

కీరత్నలు 45:2 => నరులకంటె నీవు అతిసుందరుడవై యునాన్వు నీ పెదవులమీద దయారసము 

పోయబడియునన్ది కావున దేవుడు నితయ్ము నినున్ ఆశీరవ్దించును.  

కీరత్నలు 71:17 => దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే వచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

కీరత్నలు 71:24 => వారు అవమానము పొందియునాన్రు కాగా నా నాలుక దినమెలల్ నీ నీతిని 

వరిణ్ంచును. 
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కీరత్నలు 78:4 => యెహోవా సోత్తార్రహ్కిర్యలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను దాచకుండ వాటిని వారి పిలల్లకు మేము చెపెప్దము. 

కీరత్నలు 78:5 => రాగల తరములలో పుటట్బోవు పిలల్లు దాని నెరుగునటుల్ను వారు లేచి తమ 

పిలల్లకు దానిని వివరించునటుల్ను వీరును దేవునియందు నిరీక్షణగలవారై దేవుని కిర్యలను 

మరువకయుండి  

సామెతలు 10:31 => నీతిమంతుని నోరు జాఞ్నోపదేశమును పలుకును మూరఖ్పు మాటలు పలుకు 

నాలుక పెరికివేయబడును. 

సామెతలు 10:32 => నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుకత్ములైన సంగతులు పలుకును భకిత్హీనుల 

నోట మూరఖ్పు మాటలు వచుచ్ను. 

సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

సామెతలు 15:3 => యెహోవా కనున్లు పర్తి సథ్లముమీదనుండును చెడడ్వారిని మంచివారిని అవి 

చూచుచుండును. 

సామెతలు 15:4 => సాతివ్కమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుండినయెడల ఆతమ్కు 

భంగము కలుగును. 

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 

సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 

సామెతలు 16:21 => జాఞ్న హృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విదయ్ 

యెకుక్వగును. 

సామెతలు 25:11 => సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చితర్మైన వెండి పళె ల్ములలో 

నుంచబడిన బంగారు పండల్వంటిది. 
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సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

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. 

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. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 

1 కొరిందీయులకు 14:19 => అయినను సంఘములో భాషతో పదివేల మాటలు పలుకుటకంటె, 

ఇతరులకు బోధ కలుగునటుల్ నా మనసుస్తో అయిదు మాటలు పలుకుట మేలు. 

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. 
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కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:11 => కాబటిట్ మీరిపుప్డు చేయుచునన్టుట్గానే యొకనినొకడు ఆదరించి 

యొకనికొకడు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుడి. 

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. 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

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 3:1 => అటువలె సతరీలారా, మీరు మీ సవ్పురుషులకు లోబడియుండుడి; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

యోబు 4:3 => అనేకులకు నీవు బుదిధ్ నేరిప్నవాడవు బలహీనమైన చేతులను బలపరచినవాడవు.  
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కీరత్నలు 119:172 => నీ ఆజఞ్లనిన్యు నాయ్యములు నీ వాకయ్మునుగూరిచ్ నా నాలుక పాడును. 

సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 

సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

సామెతలు 20:15 => బంగారును విసాత్రమైన ముతయ్ములును కలవు. తెలివినుచచ్రించు పెదవులు 

అమూలయ్మైన సొతుత్. 

సామెతలు 23:16 => నీ పెదవులు యథారథ్మైన మాటలు పలుకుట విని నా అంతరిందిర్యములు 

ఆనందించును. 

సామెతలు 31:26 => జాఞ్నము కలిగి తన నోరు తెరచును కృపగల ఉపదేశము ఆమె బోధించును. 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పరమగీతము 4:3 => నీ పెదవులు ఎరుపునూలును పోలియునన్వి. నీ నోరు సుందరము నీ 

ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచిచ్న దాడిమ ఫలమువలె నగపడుచునన్వి. 

పరమగీతము 7:9 => నీ నోరు శేర్షట్ దార్కాష్రసమువలె నునన్ది ఆ శేర్షఠ్ దార్కాష్రసము నా పిర్యునికి 

మధుర పానీయము అది నిదిర్తుల యధరములు ఆడజేయును. 

జెఫనాయ్ 3:9 => అపుప్డు జనులందరు యెహోవా నామమునుబటిట్ యేకమనసుక్లై ఆయనను 

సేవించునటుల్ నేను వారికి పవితర్మైన పెదవులనిచెచ్దను. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడడ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

మారుక్ 9:50 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము 

కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా 

ఉండుడని చెపెప్ను. 
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లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడడ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

యోహాను 1:37 => అతడు చెపిప్న మాట ఆ యిదద్రు శిషుయ్లు విని యేసును వెంబడించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

రోమీయులకు 14:19 => కాబటిట్ సమాధానమును, పరసప్ర కేష్మాభివృదిధ్ని కలుగజేయువాటినే 

ఆసకిత్తో అనుసరింతము. 

1 కొరిందీయులకు 10:23 => అనిన్ విషయములయందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని 

అనిన్యు చేయదగినవి కావు. అనిన్టియందు నాకు సావ్తంతర్య్ము కలదు గాని అనిన్యు కేష్మాభివృదిధ్ 

కలుగజేయవు. 

1 కొరిందీయులకు 14:3 => కేష్మాభివృదిధ్యు హెచచ్రికయు ఆదరణయు కలుగునటుల్, 

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:26 => సహోదరులారా, యిపుప్డు మీలో ఏమి జరుగుచునన్ది? మీరు కూడి 

వచుచ్నపుప్డు ఒకడు ఒక కీరత్న పాడవలెననియునాన్డు; మరియొకడు బోధింపవలెననియునాన్డు; 

మరియొకడు తనకు బయలుపరచబడినది పర్కటన చేయవలెననియునాన్డు; మరియొకడు భాషతో 

మాటలాడవలెననియునాన్డు; మరియొకడు అరథ్ము చెపప్వలెననియునాన్డు. సరే; సమసత్మును 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగుటకై జరుగనియుయ్డి. 

2 కొరిందీయులకు 8:7 => మీరు పర్తివిషయములో, అనగా విశావ్సమందును ఉపదేశమందును 

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 
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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 . 
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వచనము 1 

కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 

ఆదికాండము 6:3 => అపుప్డు యెహోవా నా ఆతమ్ నరులతో ఎలల్పుప్డును వాదించదు; వారు తమ 

అకర్మ విషయములో నరమాతుర్లై యునాన్రు; అయినను వారి దినములు నూట ఇరువది 

యేండల్గుననెను. 

ఆదికాండము 6:6 => తాను భూమిమీద నరులను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపమునొంది తన 

హృదయములో నొచుచ్కొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

కీరత్నలు 78:40 => అరణయ్మున వారు ఆయనమీద ఎనిన్మారులో తిరుగబడిరి ఎడారియందు 

ఆయనను ఎనిన్మారులో దుఃఖపెటిట్రి.  

కీరత్నలు 95:10 => నలువది ఏండల్కాలము ఆ తరమువారివలన నేను విసికి వారు హృదయమున 

తపిప్పోవు పర్జలు వారు నా మారగ్ములు తెలిసికొనలేదని అనుకొంటిని. 

యెషయా 7:13 => అతడు ఈలాగు చెపెప్ను, దావీదు వంశసుథ్లారా, వినుడి; మనుషుయ్లను 

విసికించుట చాలదనుకొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా? 

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 63:10 => అయినను వారు తిరుగుబాటు చేసి ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖింపజేయగా 

ఆయన వారికి విరోధియాయెను తానే వారితో యుదధ్ము చేసెను. 

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. 
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మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:19 => ఆతమ్ను ఆరప్కుడి. 

హెబీర్యులకు 3:10 => కావున నేను ఆ తరమువారివలన విసిగి వీరెలల్పుప్డును తమ 

హృదయాలోచనలలో తపిప్పోవుచునాన్రు నా మారగ్ములను తెలిసికొనలేదు. 

హెబీర్యులకు 3:17 => ఎవరిమీద నలువది ఏండుల్ ఆయన కోపగించెను? పాపము చేసినవారి 

మీదనే గదా? వారి శవములు అరణయ్ములో రాలిపోయెను. 

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. 

హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

లూకా 21:28 => ఇవి జరుగనారంభించినపుప్డు మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని మీ తలలెతిత్కొనుడి, మీ 

విడుదల సమీపించుచునన్దనెను. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 

రోమీయులకు 8:23 => అంతేకాదు, ఆతమ్యొకక్ పర్థమ ఫలములనొందిన మనముకూడ 

దతత్పుతర్తవ్ముకొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము కొరకు కనిపెటుట్చు మనలో మనము 

మూలుగుచునాన్ము 
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1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

నిరగ్మకాండము 23:21 => ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన 

కోపము రేపవదుద్; మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 28:11 => ముదర్మీద చెకక్బడిన వాటివలె చెకెక్డివాని పనిగా ఆ రెండు 

రతన్ములమీద ఇశార్యేలీయుల పేళల్ను చెకిక్ బంగారు జవలలో వాటిని పొదగవలెను. 

లేవీయకాండము 25:24 => మీ సావ్సథ్య్మైన పర్తి పొలము మరల విడిపింపబడునటుల్గా దాని 

అముమ్కొనవలెను. 

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 51:11 => నీ సనిన్ధిలోనుండి ననున్ తోర్సివేయకుము నీ పరిశుదాధ్తమ్ను నాయొదద్నుండి 

తీసివేయకుము. 

కీరత్నలు 143:10 => నీవే నా దేవుడవు నీ చితాత్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుటకు నాకు నేరుప్ము 

దయగల నీ ఆతమ్ సమభూమిగల పర్దేశమందు ననున్ నడిపించును గాక. 

పరమగీతము 4:12 => నా సహోదరి నా పార్ణేశవ్రి మూయబడిన ఉదాయ్నము మూతవేయబడిన 

జలకూపము. 

యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 
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యిరిమ్యా 32:10 => నేను కర్యపతర్ము వార్సి ముదర్వేసి సాకుష్లను పిలిపించి తార్సుతో ఆ వెండి 

తూచి 

యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

యోహాను 14:26 => ఆదరణకరత్, అనగా తండిర్ నా నామమున పంపబోవు పరిశుదాధ్తమ్ 

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

రోమీయులకు 5:5 => ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగుగ్పరచదు. మనకు అనుగర్హింపబడిన 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 8:13 => మీరు శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచినయెడల చావవలసినవారైయుందురు 

గాని ఆతమ్చేత శారీరకిర్యలను చంపినయెడల జీవించెదరు. 

రోమీయులకు 8:16 => మనము దేవుని పిలల్లమని ఆతమ్ తానే మన ఆతమ్తో కూడ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 
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2 కొరిందీయులకు 1:22 => ఆయన మనకు ముదర్వేసి, మన హృదయములలో మనకు ఆతమ్ అను 

సంచకరువును అనుగర్హించియునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 5:5 => దీని నిమితత్ము మనలను సిదధ్పరచినవాడు దేవుడే; మరియు ఆయన తన 

ఆతమ్ అను సంచకరువును మనకనుగర్హించియునాన్డు. 

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 4:6 => మరియు మీరు కుమారులై యునన్ందున నాయనా తండీర్, అని మొఱఱ్పెటుట్ 

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:1 => కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, 

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

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 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

పర్కటన 7:2 => మరియు సజీవుడగు దేవుని ముదర్గల వేరొక దూత సూరోయ్దయ దిశనుండి పైకి 

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 
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పర్కటన 9:4 => మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ 

గడిడ్కైనను ఏ మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ 

ఇయయ్బడెను. 

వచనము 2 

కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు తనున్తాను దేవునికి 

అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి నడుచుకొనుడి. 

కీరత్నలు 64:3 => ఒకడు కతిత్కి పదును పెటుట్నటుల్ వారు తమ నాలుకలకు పదును పెటుట్దురు. 

రోమీయులకు 3:14 => వారి నోటినిండ శపించుటయు పగయు ఉనన్వి. 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:19 => భరత్లారా, మీ భారయ్లను పేర్మించుడి, వారిని నిషు ఠ్రపెటట్కుడి. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

సామెతలు 14:17 => తవ్రగా కోపపడువాడు మూఢతవ్ము చూపును. దురోయ్చనలు గలవాడు 

దేవ్షింపబడును. 

సామెతలు 19:12 => రాజు కోపము సింహగరజ్న వంటిది అతని కటాక్షము గడిడ్మీద కురియు 

మంచువంటిది. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 
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2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

2 తిమోతి 2:23 => నేరుప్లేని మూఢుల వితరక్ములు జగడములను పుటిట్ంచునని యెరిగి అటిట్వాటిని 

విసరిజ్ంచుము. 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

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. 
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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. 

2 సమూయేలు 19:43 => అందుకు ఇశార్యేలు వారు రాజులో మాకు పది భాగములునన్వి; 

మీకంటె మేము దావీదునందు అధిక సావ్తంతర్య్ము గలవారము; రాజును తోడుకొని వచుచ్టను 

గురించి మీతో ముందుగా మాటలాడినవారము మేమే గదా మీరు మముమ్ను నిరల్క్షయ్ము చేసితిరేమి? 

అని యూదావారితో పలికిరి. యూదావారి మాటలు ఇశార్యేలు వారి మాటలకంటె కఠినముగా 

ఉండెను. 

2 సమూయేలు 20:1 => బెనాయ్మీనీయుడగు బికిర్ కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు 

అచచ్టనుండెను. వాడు దావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెషష్యి కుమారునియందు మనకు 

సావ్సథ్య్ము ఎంతమాతర్మును లేదు; ఇశార్యేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని 

బాకా ఊది పర్కటన చేయగా 

2 సమూయేలు 20:2 => ఇశార్యేలు వారందరు దావీదును విడిచి బికిర్ కుమారుడైన షెబను 

వెంబడించిరి. అయితే యొరాద్ను నదినుండి యెరూషలేమువరకు యూదావారు రాజును హతుత్కొనిరి. 

సామెతలు 29:9 => జాఞ్ని మూఢునితో వాదించునపుప్డు వాడు ఊరకుండక రేగుచుండును. 

సామెతలు 29:22 => కోపిషు ఠ్డు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుషిర్క్యలు చేయును. 

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 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

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 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

లేవీయకాండము 19:16 => నీ పర్జలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరుగకూడదు, నీ 

సహోదరునికి పార్ణహాని చేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. 

2 సమూయేలు 19:27 => సీబా నీ దాసుడనైన ననున్గూరిచ్ నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీతో 

అబదధ్మాడెను. అయితే నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు దేవదూత వంటివాడవు, నీ దృషిట్కి ఏది 

యనుకూలమో దాని చేయుము. 

కీరత్నలు 15:3 => అటిట్వాడు నాలుకతో కొండెములాడడు, తన చెలికానికి కీడు చేయడు తన 

పొరుగువానిమీద నింద మోపడు 
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కీరత్నలు 50:20 => నీవు కూరుచ్ండి నీ సహోదరునిమీద కొండెములు చెపుప్చునాన్వు నీ తలిల్ 

కుమారునిమీద అపనిందలు మోపుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 101:5 => తమ పొరుగువారిని చాటున దూషించువారిని నేను సంహరించెదను అహంకార 

దృషిట్గలవారిని గరివ్ంచిన హృదయము గలవారిని నేను సహింపను 

కీరత్నలు 140:11 => కొండెములాడువారు భూమిమీద సిథ్రపడకుందురుగాక ఆపతుత్ బలాతాక్రులను 

తరిమి వారిని పడదోర్యును గాక. 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 10:18 => అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబదిధ్కుడు కొండెము పర్చురము 

చేయువాడు బుదిధ్హీనుడు. 

సామెతలు 18:8 => కొండెగాని మాటలు రుచిగల భోజయ్ములు అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును. 

సామెతలు 25:23 => ఉతత్రపు గాలి వాన పుటిట్ంచును కొండెగాని నాలుక కోపదృషిట్ కలిగించును. 

సామెతలు 26:20 => కటెట్లు లేనియెడల అగిన్ ఆరిపోవును కొండెగాడు లేనియెడల జగడము 

చలాల్రును. 

యిరిమ్యా 6:28 => వారందరు బహు దోర్హులు, కొండెగాండుర్, వారు మటిట్లోహము వంటివారు, 

వారందరు చెరుపువారు. 

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. 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడడ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 
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1 తిమోతి 3:11 => అటువలె పరిచరయ్ చేయు సతరీలును మానుయ్లై కొండెములు చెపప్నివారును, 

మితానుభవము గలవారును, అనిన్ విషయములలో నమమ్కమైనవారునై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

తీతుకు 2:3 => ఆలాగుననే వృదధ్సతరీలు కొండెకతెత్లును, మిగుల మదయ్పానాసకుత్లునై యుండక, 

పర్వరత్నయందు భయభకుత్లు గలవారై యుండవలెననియు, దేవుని వాకయ్ము దూషింపబడకుండునటుల్,  

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

యాకోబు 4:11 => సహోదరులారా, ఒకనికి విరోధముగా ఒకడు మాటలాడకుడి. తన సహోదరునికి 

విరోధముగా మాటలాడి తన సహోదరునికి తీరుప్ తీరుచ్వాడు ధరమ్శాసత్రమునకు వయ్తిరేకముగా 

మాటలాడి ధరమ్శాసత్రమునకు తీరుప్ తీరుచ్చునాన్డు. నీవు ధరమ్శాసత్రమునకు తీరుప్ తీరిచ్నయెడల 

ధరమ్శాసత్రమును నెరవేరుచ్వాడవు కాక నాయ్యము విధించు వాడవైతివి. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

2 పేతురు 2:11 => దేవదూతలు వారికంటె మరి అధికమైన బలమును శకిత్యు గలవారైనను, 

పర్భువు ఎదుట వారిని దూషించి వారిమీద నేరము మోప వెరతురు. 

యూదా 1:8 => అటువలెనే వీరును కలలు కనుచు, శరీరమును అపవితర్పరచుకొనుచు, 

పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, మహాతుమ్లను దూషించుచు ఉనాన్రు.  

Page  of 637 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  

యూదా 1:10 => వీరైతే తాము గర్హింపని విషయములనుగూరిచ్ దూషించువారై , 

వివేకశూనయ్ములగు మృగములవలె వేటిని సావ్భావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తముమ్నుతాము 

నాశనము చేసికొనుచునాన్రు. 

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. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

ఆదికాండము 27:41 => తన తండిర్ యాకోబుకిచిచ్న దీవెన నిమితత్ము ఏశావు అతనిమీద 

పగపటెట్ను. మరియు ఏశావు నా తండిర్నిగూరిచ్న దుఃఖదినములు సమీపముగా నునన్వి; అపుప్డు నా 

తముమ్డైన యాకోబును చంపెదననుకొనెను. 

ఆదికాండము 37:4 => అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా 

పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 37:21 => రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపించెను. 

లేవీయకాండము 19:17 => నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ 

పొరుగువాని పాపము నీమీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 
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2 సమూయేలు 13:22 => అబాష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడడ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

సామెతలు 10:12 => పగ కలహమును రేపును పేర్మ దోషములనిన్టిని కపుప్ను. 

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 

పర్సంగి 7:9 => ఆతర్పడి కోపపడవదుద్; బుదిధ్హీనుల అంతరిందిర్యములందు కోపము 

సుఖనివాసము చేయును. 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

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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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 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 45:24 => అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా 

మారగ్మందు కలహపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

1 సమూయేలు 1:14 => ఎంతవరకు నీవు మతుత్రాలవై యుందువు? నీవు దార్కాష్రసమును 

నీయొదద్నుండి తీసివేయుమని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 20:30 => సౌలు యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, 

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

1 సమూయేలు 25:21 => అంతకుమునుపు దావీదు నాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు 

పోకుండ ఈ అరణయ్ములో అతని ఆసిత్ అంతయు నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని; 

ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియునాన్డే  

కీరత్నలు 37:8 => కోపము మానుము ఆగర్హము విడిచిపెటుట్ము వయ్సనపడకుము అది కీడుకే 

కారణము 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 18:22 => అందుకు యేసు అతనితో ఇటల్నెను ఏడు మారులుమటుట్కే కాదు, డెబబ్ది ఏళల్ 

మారులమటుట్కని నీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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మారుక్ 9:50 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము 

కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా 

ఉండుడని చెపెప్ను. 

లూకా 6:36 => కాబటిట్ మీ తండిర్ కనికరము గలవాడై యునన్టుట్ మీరును కనికరము గలవారై 

యుండుడి. 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 17:4 => అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తపిప్దము చేసి యేడు మారులు 

నీవైపుతిరిగి మారుమనసుస్ పొందితిననినయెడల అతని క్షమింపవలెననెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:10 => సహోదరులారా, మీరందరు ఏకభావముతో మాటలాడవలెననియు, 

మీలో కక్షలు లేక, యేక మనసుస్తోను ఏక తాతప్రయ్ముతోను, మీరు సనన్దుధ్లై యుండవలెననియు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

1 యోహాను 4:11 => పిర్యులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు పేర్మింపగా మనమొకనినొకడు 

పేర్మింప బదుధ్లమై యునాన్ము. 

వచనము 3 

మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, 

ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 
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రూతు 2:20 => నయోమి బర్దికియునన్ వారికిని చచిచ్నవారికిని ఉపకారము చేయుట మానని 

యితడు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడును గాక అని తన కోడలితో అనెను. మరియు నయోమి ఆ 

మనుషుయ్డు మనకు సమీప బంధువుడు, అతడు మనలను విడిపింపగల వారిలో ఒకడని చెపప్గా 

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

సామెతలు 19:22 => కృప చూపుట నరుని పరులకు పిర్యునిగా చేయును అబదిధ్కునికంటె దరిదుర్డే 

మేలు. 

యెషయా 57:1 => నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనసుస్న పెటట్రు 

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:2 => అనాగరికులగు ఆ దీవ్పవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార 

మింతంతకాదు. ఏలాగనగా, అపుప్డు వరష్ము కురియుచు చలిగా ఉనన్ందునవారు నిపుప్ రాజబెటిట్ 

మముమ్ను అందరిని చేరుచ్కొనిరి. 

రోమీయులకు 12:10 => సహోదర పేర్మ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై, 

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 
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2 కొరిందీయులకు 2:10 => మీరు దేనిగూరిచ్యైనను ఎవని క్షమించుచునాన్రో నేనును వానిని 

క్షమించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

2 పేతురు 1:7 => భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

కీరత్నలు 145:9 => యెహోవా అందరికి ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమసత్ 

కారయ్ములమీద నునన్వి. 

సామెతలు 12:10 => నీతిమంతుడు తన పశువుల పార్ణమును దయతో చూచును భకిత్హీనుల 

వాతస్లయ్ము కూర్రతవ్మే. 

లూకా 1:78 => తన పర్జలకు రక్షణ జాఞ్నము ఆయన అనుగర్హించునటుల్ ఆయన మారగ్ములను 

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 

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 

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

మతత్యి 6:15 => మీరు మనుషుయ్ల అపరాధములను క్షమింపక పోయినయెడల మీ తండిర్యు మీ 

అపరాధములను క్షమింపడు. 

మతత్యి 18:21 => ఆ సమయమున పేతురు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నా సహోదరుడు 

నాయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నేనెనిన్మారులు అతని క్షమింపవలెను? ఏడు మారులమటుట్కా? 

అని అడిగెను. 

మతత్యి 18:22 => అందుకు యేసు అతనితో ఇటల్నెను ఏడు మారులుమటుట్కే కాదు, డెబబ్ది ఏళల్ 

మారులమటుట్కని నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 

మతత్యి 18:24 => అతడు లెకక్ చూచుకొన మొదలుపెటిట్నపుప్డు, అతనికి పదివేల తలాంతులు 

అచిచ్యునన్ యొకడు అతనియొదద్కు తేబడెను. 

మతత్యి 18:25 => అపుప్ తీరుచ్టకు వానియొదద్ ఏమియు లేనందున, వాని యజమానుడు వానిని, 

వాని భారయ్ను, పిలల్లను వానికి కలిగినది యావతుత్ను అమిమ్, అపుప్ తీరచ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 18:26 => కాబటిట్ ఆ దాసుడు అతని యెదుట సాగిలపడి మొర్కిక్ నాయెడల ఓరుచ్కొనుము, 

నీకు అంతయు చెలిల్ంతునని చెపప్గా 

మతత్యి 18:27 => ఆ దాసుని యజమానుడు కనికరపడి, వానిని విడిచిపెటిట్, వాని అపుప్ 

క్షమించెను. 
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మతత్యి 18:28 => అయితే ఆ దాసుడు బయటకు వెళి ల్ తనకు నూరు దేనారములు అచిచ్యునన్ తన 

తోడిదాసులలో ఒకనిని చూచి, వాని గొంతుపటుట్కొని నీవు అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంపుమనెను 

మతత్యి 18:29 => అందుకు వాని తోడిదాసుడు సాగిలపడి నాయెడల ఓరుచ్కొనుము, నీకు 

చెలిల్ంచెదనని వానిని వేడుకొనెను గాని 

మతత్యి 18:30 => వాడు ఒపుప్కొనక అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంచువరకు వానిని చెరసాలలో 

వేయించెను. 

మతత్యి 18:31 => కాగా వాని తోడిదాసులు జరిగినది చూచి, మికిక్లి దుఃఖపడి, వచిచ్, 

జరిగినదంతయు తమ యజమానునికి వివరముగా తెలిపిరి. 

మతత్యి 18:32 => అపుప్డు వాని యజమానుడు వానిని పిలిపించి చెడడ్ దాసుడా, నీవు ననున్ 

వేడుకొంటివి గనుక నీ అపప్ంతయు క్షమించితిని; 

మతత్యి 18:33 => నేను నినున్ కరుణించిన పర్కారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి 

యుండెను గదా అని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:34 => అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచిచ్యునన్దంతయు 

చెలిల్ంచువరకు బాధపరచువారికి వానినపప్గించెను. 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

మారుక్ 11:25 => మీకు ఒకనిమీద విరోధమేమైనను కలిగియునన్యెడల, మీరు నిలువబడి పార్రథ్న 

చేయునపుప్డెలల్ను వాని క్షమించుడి. 

మారుక్ 11:26 => అపుప్డు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యు మీ పాపములు క్షమించును. 

లూకా 6:37 => తీరుప్ తీరచ్కుడి, అపుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ తీరుప్ తీరచ్బడదు; నేరము మోపకుడి, 

అపుప్డు మీ మీద నేరము మోపబడదు; 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 17:4 => అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తపిప్దము చేసి యేడు మారులు 

నీవైపుతిరిగి మారుమనసుస్ పొందితిననినయెడల అతని క్షమింపవలెననెను. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

2 కొరిందీయులకు 2:10 => మీరు దేనిగూరిచ్యైనను ఎవని క్షమించుచునాన్రో నేనును వానిని 

క్షమించుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

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. 

Page  of 646 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

ఆదికాండము 45:24 => అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా 

మారగ్మందు కలహపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1 5 : 1 5 = > ఆ హేతువుచేతను నేను ఈ సంగతి నేడు 

నీకాజాఞ్పించియునాన్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

కీరత్నలు 26:3 => నీ కృప నా కనున్లయెదుట నుంచుకొనియునాన్ను నీ సతయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

సామెతలు 19:11 => ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి 

ఘనతనిచుచ్ను. 

సామెతలు 20:3 => కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరులకు ఘనత మూరు ఖ్డైన పర్తివాడును 

పోరునే కోరును. 

యిరిమ్యా 38:12 => అచచ్టనుండి పాతవైన చింకిబటట్లను చిరిగి చీరాకులైన గుడడ్పాతలను 

తీసికొనిపోయి, ఆ గోతిలోనునన్ యిరీమ్యా పటుట్కొనునటుల్గా తార్ళల్చేత వాటిని దింపి పాతవై చిరిగి 

చీరాకులైన యీ బటట్లను తార్ళల్మీద నీ చంకలకిర్ంద పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపెప్ను.  
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మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

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 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 18:22 => అందుకు యేసు అతనితో ఇటల్నెను ఏడు మారులుమటుట్కే కాదు, డెబబ్ది ఏళల్ 

మారులమటుట్కని నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:33 => నేను నినున్ కరుణించిన పర్కారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి 

యుండెను గదా అని వానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:50 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము 

కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా 

ఉండుడని చెపెప్ను. 

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

1 కొరిందీయులకు 1:10 => సహోదరులారా, మీరందరు ఏకభావముతో మాటలాడవలెననియు, 

మీలో కక్షలు లేక, యేక మనసుస్తోను ఏక తాతప్రయ్ముతోను, మీరు సనన్దుధ్లై యుండవలెననియు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

ఫిలేమోనుకు 1:12 => నా పార్ణము వంటివాడైన అతనిని నీయొదద్కు తిరిగి పంపియునాన్ను. 

1 యోహాను 4:11 => పిర్యులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు పేర్మింపగా మనమొకనినొకడు 

పేర్మింప బదుధ్లమై యునాన్ము. 

వచనము 4 

కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను 

ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 
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లేవీయకాండము 11:45 => నేను మీకు దేవుడనైయుండుటకు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచిన యెహోవాను; నేను పరిశుదుధ్డను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లు కావలెను. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడడ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరు ణ్డు గనుక మీరును పరిపూరు ణ్లుగా ఉండెదరు. 

లూకా 6:35 => మీరైతే ఎటిట్ వారినిగూరిచ్ యైనను నిరాశ చేసికొనక మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, 

మేలు చేయుడి, అపుప్ ఇయుయ్డి; అపుప్డు మీ ఫలము గొపప్దై యుండును, మీరు సరోవ్నన్తుని 

కుమారులై యుందురు. ఆయన, కృతజఞ్తలేనివారియెడలను దుషుట్లయెడలను ఉపకారియై యునాన్డు. 

లూకా 6:36 => కాబటిట్ మీ తండిర్ కనికరము గలవాడై యునన్టుట్ మీరును కనికరము గలవారై 

యుండుడి. 

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 1:16 => మిముమ్ను పిలిచిన వాడు పరిశుదుధ్డైయునన్ పర్కారము మీరును సమసత్ 

పర్వరత్నయందు పరిశుదుధ్లైయుండుడి. 

1 యోహాను 4:11 => పిర్యులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు పేర్మింపగా మనమొకనినొకడు 

పేర్మింప బదుధ్లమై యునాన్ము. 

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.  

హోషేయ 1:10 => ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ అమితమై లెకక్లేని సముదర్పు ఇసుకంత 

విసాత్రమగును; ఏ సథ్లమందు మీరు నా జనులు కారనన్మాట జనులు వారితో చెపుప్దురో ఆ 

సథ్లముననే మీరు జీవముగల దేవుని కుమారులైయునాన్రని వారితో చెపుప్దురు. 

యోహాను 1:12 => తనున్ ఎందరంగీకరించిరో వారికందరికి, అనగా తన నామమునందు 

విశావ్సముంచినవారికి, దేవుని పిలల్లగుటకు ఆయన అధికారము అనుగర్హించెను. 

Page  of 650 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

1 యోహాను 3:2 => పిర్యులారా, యిపుప్డు మనము దేవుని పిలల్లమై యునాన్ము. మనమిక 

ఏమవుదుమో అది ఇంక పర్తయ్క్షపరచబడలేదు గాని ఆయన పర్తయ్క్షమైనపుప్డు ఆయన యునన్టుల్గానే 

ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1 5 : 1 5 = > ఆ హేతువుచేతను నేను ఈ సంగతి నేడు 

నీకాజాఞ్పించియునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:22 => నీవు ఐగుపుత్ దేశమందు దాసుడవైయుంటివని జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. అందుచేత ఈ కారయ్ము చేయవలెనని నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 20:14 => అయితే నేను బర్దికియుండినయెడల నేను చావకుండ యెహోవా 

దయచూపునటుల్గా నీవు నాకు దయచూపక పోయినయెడల నేమి,  

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

కీరత్నలు 26:3 => నీ కృప నా కనున్లయెదుట నుంచుకొనియునాన్ను నీ సతయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 68:5 => తన పరిశుదాధ్లయమందుండు దేవుడు, తండిర్ లేనివారికి తండిర్యు 

విధవరాండర్కు నాయ్యకరత్యునై యునాన్డు  

కీరత్నలు 85:13 => నీతి ఆయనకుముందు నడచును ఆయన అడుగుజాడలలో అది నడచును. 

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 
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సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

సామెతలు 16:32 => పరాకర్మశాలికంటె దీరఘ్శాంతము గలవాడు శేర్షు ఠ్డు పటట్ణము 

పటుట్కొనువానికంటె తన మనసుస్ను సావ్ధీనపరచుకొనువాడు శేర్షు ఠ్డు 

సామెతలు 19:11 => ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి 

ఘనతనిచుచ్ను. 

సామెతలు 20:3 => కలహమునకు దూరముగా నుండుట నరులకు ఘనత మూరు ఖ్డైన పర్తివాడును 

పోరునే కోరును. 

ఆమోసు 1:11 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఎదోము మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ వానిని శికిష్ంతును. ఏలయనగా వాడు కనికరము చాలించుకొని 

ఖడగ్ము పటుట్కొని యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగు వారిని మానక చీలుచ్చువచెచ్ను. 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

మతత్యి 18:22 => అందుకు యేసు అతనితో ఇటల్నెను ఏడు మారులుమటుట్కే కాదు, డెబబ్ది ఏళల్ 

మారులమటుట్కని నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:33 => నేను నినున్ కరుణించిన పర్కారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి 

యుండెను గదా అని వానితో చెపెప్ను. 

యోహాను 10:4 => మరియు అతడు తన సొంత గొఱఱ్లననిన్టిని వెలుపలికి నడిపించునపుడెలల్ 

వాటికి ముందుగా నడుచును; గొఱఱ్లు అతని సవ్రమెరుగును గనుక అవి అతనిని వెంబడించును. 

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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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 11:1 => నేను కీర్సుత్ను పోలి నడుచుకొనుచునన్ పర్కారము మీరును ననున్ పోలి 

నడుచుకొనుడి. 

గలతీయులకు 3:26 => యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరు విశావ్సమువలన దేవుని కుమారులై 

యునాన్రు. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:6 => కావున మీరు పర్భువైన కీర్సుత్యేసును అంగీకరించిన విధముగా 

ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కటట్బడుచు,  

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజుఞ్లై యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:9 => సహోదర పేర్మనుగూరిచ్ మీకు వార్యనకక్రలేదు; మీరు ఒకని నొకడు 

పేర్మించుటకు దేవునిచేతనే నేరప్బడితిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 
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1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

1 పేతురు 3:13 => మీరు మంచి విషయములో ఆసకిత్ గలవారైతే మీకు హాని చేయువాడెవడు? 

1 యోహాను 2:8 => మరియు కొర్తత్ ఆజఞ్ను మీకు వార్యుచునాన్ను. చీకటి గతించుచునన్ది, 

సతయ్మైన వెలుగు ఇపుప్డు పర్కాశించుచునన్ది గనుక అది ఆయన యందును మీ యందును సతయ్మే. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

3 యోహాను 1:11 => పిర్యుడా, చెడుకారయ్మును కాక మంచికారయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుము. మేలు చేయువాడు దేవుని సంబంధి, కీడు చేయువాడు దేవుని చూచినవాడు కాడు. 

వచనము 5 

వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని 

యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

ఎఫెసీయులకు 4:2 => మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినటుల్గా దీరఘ్శాంతముతో కూడిన సంపూరణ్ 

వినయముతోను సాతివ్కముతోను నడుచుకొనవలెనని, 

ఎఫెసీయులకు 4:15 => పేర్మగలిగి సతయ్ము చెపుప్చు కీర్సుత్వలె ఉండుటకు, మనమనిన్ 

విషయములలో ఎదుగుదము. 

యోహాను 13:34 => మీరు ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెనని మీకు కొర్తత్ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను; నేను 

మిముమ్ను పేర్మించినటే ట్ మీరును ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెను. 

రోమీయులకు 14:16 => మీకునన్ మేలైనది దూషణపాలు కానియయ్కుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:14 => మీరు చేయు కారయ్ములనిన్యు పేర్మతో చేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:14 => వీటనిన్టి పైన పరిపూరణ్తకు అనుబంధమైన పేర్మను ధరించుకొనుడి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:9 => సహోదర పేర్మనుగూరిచ్ మీకు వార్యనకక్రలేదు; మీరు ఒకని నొకడు 

పేర్మించుటకు దేవునిచేతనే నేరప్బడితిరి. 

1 తిమోతి 4:12 => నీ యౌవనమును బటిట్ ఎవడును నినున్ తృణీకరింపనియయ్కుము గాని, 

మాటలోను, పర్వరత్నలోను, పేర్మలోను, విశావ్సములోను, పవితర్తలోను, విశావ్సులకు మాదిరిగా 

ఉండుము. 

1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

1 యోహాను 3:11 => మనమొకని నొకడు పేర్మింపవలెననునది మొదటనుండి మీరు వినిన 

వరత్మానమేగదా 

1 యోహాను 3:12 => 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 3:23 => ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనువాడు ఆయన యందు నిలిచియుండును, ఆయన 

వానియందు నిలిచియుండును; ఆయన మనయందు నిలిచియునాన్డని  

1 యోహాను 4:20 => ఎవడైనను నేను దేవుని పేర్మించుచునాన్నని చెపిప్, తన సహోదరుని 

దేవ్షించినయెడల అతడు అబదిధ్కుడగును; తాను చూచిన తన సహోదరుని పేర్మింపని వాడు తాను 

చూడని దేవుని పేర్మింపలేడు 

1 యోహాను 4:21 => దేవుని పేర్మించువాడు తన సహోదరుని కూడ పేర్మింపవలెనను ఆజఞ్ను 

మనమాయనవలన పొందియునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 
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మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

యోహాను 1 5 : 1 2 = > నేను మిముమ్ను పేర్మించిన పర్కారము , మీరొకనినొకడు 

పేర్మించవలెననుటయే నా ఆజఞ్ 

యోహాను 15:13 => తన సేన్హితుల కొరకు తన పార్ణము పెటుట్వానికంటె ఎకుక్వైన పేర్మగల 

వాడెవడును లేడు. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

2 కొరిందీయులకు 5:15 => జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమితత్ము మృతిపొంది 

తిరి గి లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

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 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

Page  of 656 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

హెబీర్యులకు 7:27 => ధరమ్శాసత్రము బలహీనతగల మనుషుయ్లను యాజకులనుగా నియమించును 

గాని ధరమ్శాసత్రమునకు తరువాత వచిచ్న పర్మాణపూరవ్కమైన వాకయ్ము నిరంతరమును సంపూరణ్సిదిధ్ 

పొందిన కుమారుని నియమించెను గనుక, 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

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. 

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 
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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. 

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 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

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, 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 

హెబీర్యులకు 9:23 => పరలోకమందునన్ వాటిని పోలిన వసుత్వులు ఇటిట్ బలులవలన 

శుదిధ్చేయబడవలసి యుండెను గాని పరలోక సంబంధమైనవి వీటికంటె శేర్షఠ్మైన బలులవలన 

శుదిధ్చేయబడవలసి యుండెను. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 
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ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడడ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

లేవీయకాండము 1:9 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలియగునటుల్ యాజకుడు 

దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:13 => దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడుగవలెను. అపుప్డు యాజకుడు 

దానినంతయు తెచిచ్ బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 1:17 => అతడు దాని రెకక్లసందున దాని చీలచ్వలెను గాని అవయవ 

విభాగములను విడదీయకూడదు. యాజకుడు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైని దానిని 

దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 

ఆమోసు 5:21 => మీ పండుగ దినములను నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను; వాటిని నీచముగా 

ఎంచుచునాన్ను; మీ వర్తదినములలో కలుగు వాసనను నేను ఆఘార్ణింపనొలల్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:15 => రకిష్ంపబడువారి పటల్ను నశించువారి పటల్ను మేము దేవునికి కీర్సుత్ 

సువాసనయై యునాన్ము. 

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. 

ఆదికాండము 29:20 => యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవతస్రములు కొలువు చేసెను. 

అయినను అతడు ఆమెను పేర్మించుటవలన అవి అతనికి కొదిద్ దినములుగా తోచెను. 
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నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటే ట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

లేవీయకాండము 1:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల మందలోనుండిగాని గొఱఱ్ల మందలోనుండిగాని మేకల మందలోనుండిగాని 

దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 2:9 => అపుప్డు యాజకుడు ఆ నైవేదయ్ములో ఒక భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా తీసి 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 3:7 => అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటే ల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 4:35 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని 

కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:10 => విధిచొపుప్న రెండవదానిని దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు చేసిన 

పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 5:12 => అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు 

జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద 

దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 
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లేవీయకాండము 8:21 => అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడిగి, ఆ పొటే ట్లంతయు 

బలిపీఠముమీద దహించెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అది యింపైన సువాసనగల 

దహనబలి ఆయెను. అది యెహోవాకు హోమము. 

లేవీయకాండము 9:12 => అపుప్డతడు దహనబలి పశువును వధించెను. అహరోను కుమారులు 

అతనికి దాని రకత్మునపప్గింపగా అతడు బలిపీఠముచుటుట్ దానిని పోర్కిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 14:20 => యాజకుడు దహనబలి దర్వయ్మును నైవేదయ్మును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వాడు పవితుర్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 7:21 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 28:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము నాకు సువాసన 

కలుగుటకై మీరు హోమ రూపములుగా నాకు అరిప్ంచు ఆహారమును నియామక కాలమున 

నాయొదద్కు తెచుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1 5 : 1 5 = > ఆ హేతువుచేతను నేను ఈ సంగతి నేడు 

నీకాజాఞ్పించియునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:22 => నీవు ఐగుపుత్ దేశమందు దాసుడవైయుంటివని జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. అందుచేత ఈ కారయ్ము చేయవలెనని నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:6 => చెకక్ని రాళల్తో నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠమును కటిట్ 

దానిమీద నీ దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలుల నరిప్ంపవలెను. 

1 సమూయేలు 20:14 => అయితే నేను బర్దికియుండినయెడల నేను చావకుండ యెహోవా 

దయచూపునటుల్గా నీవు నాకు దయచూపక పోయినయెడల నేమి,  

ఎజార్ 6:10 => వారికి కావలసినదంతయు ఇయయ్వలెను. 
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కీరత్నలు 20:3 => ఆయన నీ నైవేదయ్ములనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొనును గాక నీ దహనబలులను 

అంగీకరించును గాక. 

కీరత్నలు 26:3 => నీ కృప నా కనున్లయెదుట నుంచుకొనియునాన్ను నీ సతయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 51:19 => అపుప్డు నీతియుకత్ములైన బలులును దహనబలులును సరావ్ంగ హోమములును 

నీకు అంగీకృతములగును అపుప్డు జనులు నీ బలిపీఠముమీద కోడెల నరిప్ంచెదరు. 

కీరత్నలు 85:13 => నీతి ఆయనకుముందు నడచును ఆయన అడుగుజాడలలో అది నడచును. 

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

యెహెజేక్లు 20:41 => జనములలోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచునపుప్డును, మిముమ్ను 

చెదరగొటిట్న ఆ యా దేశములలోనుండి మిముమ్ను సమకూరుచ్నపుప్డును, పరిమళధూపముగా 

మిముమ్ను అంగీకరించెదను, అనయ్జనులయెదుటను మీ మధయ్ను ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 45:17 => పండుగలలోను, అమావాసయ్ దినములలోను, విశార్ంతిదినములలోను, 

ఇశార్యేలీయులు కూడుకొను నియామకకాలములలోను వాడబడు దహనబలులను నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణములను సరిచూచుట అధిపతి భారము. అతడు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 
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చేయుటకై పాపపరిహారారథ్ బలిపశువులను నైవేదయ్ములను దహనబలులను సమాధాన బలిపశువులను 

సిధద్పరచవలెను. 

యెహెజేక్లు 46:12 => యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణమైన దహనబలినైనను సేవ్చాఛ్రప్ణమైన 

సమాధానబలినైనను అధిపతి యరిప్ంచునపుప్డు తూరుప్తటుట్ గుమమ్ము తీయవలెను ; 

విశార్ంతిదినమున అరిప్ంచునటుల్ దహనబలిని సమాధానబలిని అరిప్ంచి వెళి ల్పోవలెను; అతడు 

వెళి ల్పోయిన తరువాత గుమమ్ము మూయబడవలెను. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరు ణ్డు గనుక మీరును పరిపూరు ణ్లుగా ఉండెదరు. 

మతత్యి 18:33 => నేను నినున్ కరుణించిన పర్కారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి 

యుండెను గదా అని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 6:36 => కాబటిట్ మీ తండిర్ కనికరము గలవాడై యునన్టుట్ మీరును కనికరము గలవారై 

యుండుడి. 

లూకా 10:37 => అందుకు యేసు నీవును వెళి ల్ ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:19 => పిమమ్ట ఆయన యొక రొటెట్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి, 

వారికిచిచ్ ఇది మీ కొరకు ఇయయ్బడుచునన్ నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుటకు దీనిని 

చేయుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 10:11 => నేను గొఱఱ్లకు మంచి కాపరిని; మంచి కాపరి గొఱఱ్లకొరకు తన పార్ణము 

పెటుట్ను. 

యోహాను 10:15 => తండిర్ ననున్ ఏలాగున ఎరుగునో నేను తండిర్ని ఏలాగు ఎరుగుదునో ఆలాగే 

నేను నా గొఱఱ్లను ఎరుగుదును, నా గొఱఱ్లు ననున్ ఎరుగును. మరియు గొఱఱ్ల కొరకు నా పార్ణము 

పెటుట్చునాన్ను. 
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యోహాను 11:36 => కాబటిట్ యూదులు అతనిని ఏలాగు పేర్మించెనో చూడుడని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

యోహాను 13:15 => నేను మీకు చేసిన పర్కారము మీరును చేయవలెనని మీకు మాదిరిగా ఈలాగు 

చేసితిని. 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

రోమీయులకు 15:5 => మీరేకభావము గలవారై యేకగీర్వముగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

తండిర్యగు దేవుని మహిమపరచు నిమితత్ము,  

1 కొరిందీయులకు 11:1 => నేను కీర్సుత్ను పోలి నడుచుకొనుచునన్ పర్కారము మీరును ననున్ పోలి 

నడుచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 
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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;  

గలతీయులకు 4:5 => మనము దతత్పుతుర్లము కావలెనని ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియునన్వారిని 

విమోచించుటకై ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడాయెను. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:5 => కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:16 => అయినను ఇపప్టివరకు మనకు లభించిన దానిని బటిట్యే కర్మముగా 

నడుచుకొందము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 
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కొలొసస్యులకు 2:6 => కావున మీరు పర్భువైన కీర్సుత్యేసును అంగీకరించిన విధముగా 

ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కటట్బడుచు,  

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడడ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:10 => మనము మేలుకొనియునన్ను నిదర్పోవుచునన్ను తనతోకూడ 

జీవించు నిమితత్ము ఆయన మనకొరకు మృతిపొందెను. 

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, 

హెబీర్యులకు 8:3 => పర్తి పర్ధానయాజకుడు అరప్ణలను బలులను అరిప్ంచుటకు 

నియమింపబడును. అందుచేత అరిప్ంచుటకు ఈయనకు ఏమైన ఉండుట అవశయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

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 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  
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1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

1 యోహాను 2:6 => ఆయనయందు నిలిచియునన్వాడనని చెపుప్కొనువాడు ఆయన ఏలాగు 

నడుచుకొనెనో ఆలాగే తానును నడుచుకొన బదుధ్డైయునాన్డు. మనమాయనయందునాన్మని దీనివలన 

తెలిసికొనుచునాన్ము. 

1 యోహాను 2:8 => మరియు కొర్తత్ ఆజఞ్ను మీకు వార్యుచునాన్ను. చీకటి గతించుచునన్ది, 

సతయ్మైన వెలుగు ఇపుప్డు పర్కాశించుచునన్ది గనుక అది ఆయన యందును మీ యందును సతయ్మే. 

1 యోహాను 4:11 => పిర్యులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు పేర్మింపగా మనమొకనినొకడు 

పేర్మింప బదుధ్లమై యునాన్ము. 

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. 

వచనము 6 

వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త 

అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:20 => అయితే మీరు యేసునుగూరిచ్ విని, 
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సంఖాయ్కాండము 25:1 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను యాజకుడైన 

అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు, ఇశార్యేలీయులు షితీత్ములో 

దిగియుండగా పర్జలు మోయాబురాండర్తో వయ్భిచారము చేయసాగిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:17 => ఇశార్యేలు కుమారెత్లలో ఎవతెయు వేశయ్గా ఉండకూడదు. 

ఇశార్యేలు కుమారులలో ఎవడును పురుషగామిగా ఉండకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:18 => పడుపుసొముమ్నేగాని కుకక్ విలువనేగాని మొర్కుక్బడిగా నీ 

దేవుడైన యెహోవా యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయములు. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20 => విగర్హ సంబంధమైన అపవితర్తను, జారతవ్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, రకత్మును, విసరిజ్ంచుటకు వారికి పతిర్క వార్సి పంపవలెనని నా అభిపార్యము. 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 

రోమీయులకు 6:13 => మరియు మీ అవయవములను దురీన్తి సాధనములుగా పాపమునకు 

అపప్గింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిముమ్ను మీరే దేవునికి 

అపప్గించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అపప్గించుడి. 

1 కొరిందీయులకు 5:10 => అయితే ఈలోకపు జారులతోనైనను, లోభులతోనైనను, 

దోచుకొనువారితోనైనను, విగర్హారాధకులతోనైనను, ఏమాతర్మును సాంగతయ్ము చేయవదద్ని కాదు; 

ఆలాగైతే మీరు లోకములోనుండి వెళి ల్పోవలసి వచుచ్ను గదా? 

Page  of 668 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

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 10:8 => మరియు వారివలె మనము వయ్భిచరింపకయుందము; వారిలో కొందరు 

వయ్భిచరించినందున ఒకక్దినముననే యిరువది మూడువేలమంది కూలిరి. 

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, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 
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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. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:7 => పరిశుదుధ్లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవితుర్లుగా 

ఉండుటకు పిలువలేదు. 

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. 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

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 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 
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పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

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. 

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. 

1 సమూయేలు 8:3 => వీరు బెయేరెష్బాలో నాయ్యాధిపతులుగా ఉండిరి. అతని కుమారులు అతని 

పర్వరత్నను అనుసరింపక, ధనాపేక్షకులై లంచములు పుచుచ్కొని నాయ్యమును తిర్పిప్వేయగా 

కీరత్నలు 10:3 => దుషుట్లు తమ మనోభిలాషనుబటిట్ అతిశయపడుదురు లోభులు యెహోవాను 

తిరసక్రింతురు 

కీరత్నలు 119:36 => లోభముతటుట్ కాక నీ శాసనములతటుట్ నా హృదయము తిర్పుప్ము. 
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సామెతలు 28:16 => వివేకము లేనివాడవై జనులను అధికముగా బాధపెటుట్ అధికారీ, దురాల్భమును 

దేవ్షించువాడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును. 

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 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

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. 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

లూకా 16:14 => ధనాపేక్షగల పరిసయుయ్లు ఈ మాటలనిన్యు విని ఆయనను 

అపహసించుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:33 => ఎవని వెండినైనను, బంగారమునైనను వసత్రములనైనను నేను 

ఆశింపలేదు; 
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1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 
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2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

ఎఫెసీయులకు 5:12 => ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు 

పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను అవమానకరమైయునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 23:13 => నేను మీతో చెపిప్నవాటిననిన్టిని జాగర్తత్గా గైకొనవలెను; వేరొక దేవుని 

పేరు ఉచచ్రింపకూడదు; అది నీ నోటనుండి రానియయ్ తగదు. 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

రోమీయులకు 16:2 => ఆమెకు మీవలన కావలసినది ఏదైన ఉనన్యెడల సహాయము చేయవలెనని 

ఆమెనుగూరిచ్ మీకు సిఫారసు చేయుచునాన్ను; ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలైయుండెను. 

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 తిమోతి 2:10 => దైవభకిత్ గలవారమని చెపుప్కొను సతరీలకు తగినటుట్గా సత కిర్యలచేత తముమ్ను 

తాము అలంకరించుకొనవలెను. 

తీతుకు 2:3 => ఆలాగుననే వృదధ్సతరీలు కొండెకతెత్లును, మిగుల మదయ్పానాసకుత్లునై యుండక, 

పర్వరత్నయందు భయభకుత్లు గలవారై యుండవలెననియు, దేవుని వాకయ్ము దూషింపబడకుండునటుల్,  

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 39:11 => అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళి ల్నపుప్డు 

ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 
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నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 15:18 => వీరయ్సఖ్లనమగునటుల్ సతరీ పురుషులు శయనించినయెడల వారిదద్రు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై యుందురు.  

యెషయా 57:17 => వారి లోభమువలన కలిగిన దోషమునుబటిట్ నేను ఆగర్హపడి వారిని కొటిట్తిని 

నేను నా ముఖము మరుగుచేసికొని కోపించితిని వారు తిరుగబడి తమకిషట్మైన మారగ్మున నడచుచు 

వచిచ్రి.  

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 15:20 => ఇవే మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును గాని చేతులు కడుగుకొనక భోజనముచేయుట 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదని చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:21 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను దీపము దీపసత్ంభముమీద నుంచబడుటకే గాని 

కుంచము కిర్ందనైనను మంచముకిర్ందనైన నుంచబడుటకు తేబడదు గదా 

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడడ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

రోమీయులకు 3:10 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డును లేడు 

రోమీయులకు 7:7 => కాబటిట్ యేమందుము? ధరమ్శాసత్రము పాపమాయెనా? అటల్నరాదు. 

ధరమ్శాసత్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును. ఆశింపవదద్ని ధరమ్శాసత్రము 

చెపప్నియెడల దురాశయన ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును.  

రోమీయులకు 8:13 => మీరు శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచినయెడల చావవలసినవారైయుందురు 

గాని ఆతమ్చేత శారీరకిర్యలను చంపినయెడల జీవించెదరు. 
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రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

1 కొరిందీయులకు 7:35 => మీకు ఉరియొడడ్వలెనని కాదుగాని మీరు యోగయ్ పర్వరత్నులై, తొందర 

యేమియు లేక పర్భువు సనిన్ధానవరత్నులై యుండవలెనని యిది మీ పర్యోజనము నిమితత్మే 

చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:18 => భారయ్లారా, మీ భరత్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది పర్భువునుబటిట్ 

యుకత్మైయునన్ది. 

1 తిమోతి 1:10 => హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండినయెడల, అటిట్వానికిని 

నియమింపబడెనుగాని,  

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 7 

గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 
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సామెతలు 12:23 => వివేకియైనవాడు తన విదయ్ను దాచిపెటుట్ను అవివేక హృదయులు తమ 

మూఢతవ్ము వెలల్డి చేయుదురు. 

సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱిఱ్తనము. 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడడ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడడ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

మతత్యి 12:37 => నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే 

అపరాధివని తీరుప్నొందుదువు. 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

యాకోబు 3:4 => ఓడలను కూడ చూడుడి; అవి ఎంతో గొపప్వై పెనుగాలికి కొటుట్కొని పోబడినను, 

ఓడ నడుపువాని ఉదేద్శము చొపుప్న మికిక్లి చినన్దగు చుకాక్నిచేత తిర్పప్బడును. 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  
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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. 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

యూదా 1:10 => వీరైతే తాము గర్హింపని విషయములనుగూరిచ్ దూషించువారై , 

వివేకశూనయ్ములగు మృగములవలె వేటిని సావ్భావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తముమ్నుతాము 

నాశనము చేసికొనుచునాన్రు. 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:8 => కావున యుకత్మైనదానినిగూరిచ్ నీ కాజాఞ్పించుటకు కీర్సుత్నందు నాకు బహు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ను,  

ఎఫెసీయులకు 5:19 => ఒకనినొకడు కీరత్నలతోను సంగీతములతోను ఆతమ్ సంబంధమైన 

పాటలతోను హెచచ్రించుచు, మీ హృదయములలో పర్భువునుగూరిచ్ పాడుచు కీరిత్ంచుచు, 
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ఎఫెసీయులకు 5:20 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట సమసత్మునుగూరిచ్ తండిర్యైన దేవునికి 

ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

ఎఫెసీయులకు 1:16 => మీ విషయమై మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 33:1 => నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్ ఆనందగానము చేయుడి. సుత్తిచేయుట 

యథారథ్వంతులకు శోభసక్రము. 

కీరత్నలు 92:1 => యెహోవాను సుత్తించుట మంచిది మహోనన్తుడా,  

కీరత్నలు 107:21 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

కీరత్నలు 107:22 => వారు కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుదురుగాక ఉతాస్హధవ్నితో ఆయన 

కారయ్ములను పర్కటించుదురుగాక.  

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. 

యోహాను 6:23 => అయితే పర్భువు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినపుప్డు వారు రొటెట్ భుజించిన 

చోటునకు దగగ్రనునన్ తిబెరియనుండి వేరే చినన్ దోనెలు వచెచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:11 => అందువలన అనేకుల పార్రథ్న దావ్రా, మాకు కలిగిన కృపావరము 

కొరకు అనేకులచేత మా విషయమై కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజుఞ్లై యుండుడి. 
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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 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:18 => పర్తి విషయమునందును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఈలాగు 

చేయుట యేసుకీర్సుత్నందు మీ విషయములో దేవుని చితత్ము. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

2 సమూయేలు 18:22 => అయితే సాదోకు కుమారుడైన అహిమయసుస్ కూషీతోకూడ నేనును 

పరుగెతిత్కొని పోవుటకు సెలవిమమ్ని యోవాబుతో మనవిచేయగా యోవాబు నాయనా నీవెందుకు 

పోవలెను? చెపుప్టకు నీకు బహుమానము తెచుచ్ విశేషమైన సమాచార మేదియు లేదు గదా అని 

అతనితో అనగా 

సామెతలు 23:16 => నీ పెదవులు యథారథ్మైన మాటలు పలుకుట విని నా అంతరిందిర్యములు 

ఆనందించును. 

సామెతలు 26:19 => తన పొరుగువాని మోసపుచిచ్ నేను నవువ్లాటకు చేసితినని పలుకువానితో 

సమానుడు. 

లూకా 6:25 => అయోయ్ యిపుప్డు (కడుపు) నిండియునన్ వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయోయ్ 

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడడ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 
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1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 8 

మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు వెలుగైయునాన్రు. 

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. 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 
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గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

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. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

నిరగ్మకాండము 20:3 => నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. 
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యెహోషువ 2:1 => నూను కుమారుడైన యెహోషువ వేగులవారైన యిదద్రు మనుషుయ్లను పిలిపించి 

మీరు పోయి ఆ దేశమును ముఖయ్ముగా యెరికోను చూడుడని వారితో చెపిప్, షితీత్మునొదద్నుండి వారిని 

రహసయ్ముగా పంపెను. వారు వెళి ల్ రాహాబను నొక వేశయ్ యింట చేరి అకక్డ దిగగా 

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 

కీరత్నలు 10:3 => దుషుట్లు తమ మనోభిలాషనుబటిట్ అతిశయపడుదురు లోభులు యెహోవాను 

తిరసక్రింతురు 

సామెతలు 2:18 => దాని యిలుల్ మృతుయ్వునొదద్కు దారితీయును అది నడచు తోర్వలు పేర్తలయొదద్కు 

చేరును 

సామెతలు 5:22 => దుషుట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 

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 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 14:3 => నరపుతుర్డా, యీ మనుషుయ్లు తమ హృదయములలో విగర్హములనే 

నిలుపుకొని దోషము పుటిట్ంచు అభయ్ంతరమును తమయెదుటనే పెటుట్కొనియునాన్రు, వీరు నాయొదద్ 

ఏమైన విచారణచేయదగునా? 
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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 19:22 => అయితే ఆ యౌవనుడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు గనుక ఆ మాట విని 

వయ్సనపడుచు వెళి ల్పోయెను. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మారుక్ 10:22 => అతడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు, గనుక ఆ మాటకు ముఖము చినన్బుచుచ్కొని, 

దుఃఖపడుచు వెళి ల్పోయెను. 

లూకా 18:23 => అతడు మికిక్లి ధనవంతుడు గనుక ఈ మాటలు విని మికిక్లి వయ్సనపడగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:21 => నేను మరల వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్ 

చినన్బుచుచ్నేమో అనియు, మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవితర్త జారతవ్ము పోకిరి 

చేషట్ల నిమితత్ము మారుమనసుస్ పొందని అనేకులనుగూరిచ్ దుఃఖపడవలసి వచుచ్నేమో అనియు 

భయపడుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 
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హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

వచనము 9 

వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో కనబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 29:8 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ మధయ్నునన్ పర్వకత్ల చేతనైనను మంతర్జుఞ్ల చేతనైనను మీరు మోసపోకుడి, 

మీలో కలలు కనువారి మాటలు వినకుడి. 

యిరిమ్యా 29:9 => వారు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ పర్వచనములను మీతో చెపుప్దురు, నేను 

వారిని పంపలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 29:31 => చెరలోనునన్ వారికందరికి నీవు పంపవలసిన వరత్మానమేమనగా యెహోవా 

నెహెలామీయుడైన షెమయానుగూరిచ్ యీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను అతని పంపకపోయినను 

షెమయా మీకు పర్వచింపుచు అబదధ్పు మాటలను నముమ్నటుల్ చేసెను గనుక యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 13:10 => సమాధానమేమియు లేకపోయినను వారు సమాధానమని చెపిప్ నా 

జనులను మోసపుచుచ్చునాన్రు; నా జనులు మంటిగోడను కటట్గా వారు వచిచ్ దానిమీద గచుచ్పూత 

పూసెదరు. 
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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.  

మీకా 3:5 => ఆహారము నమలుచు, సమాధానమని పర్కటించువారును, ఒకడు తమ నోట 

ఆహారము పెటట్నియెడల అతనిమీద యుదధ్ము పర్కటించువారునై నా జనులను పొరపెటుట్ 

పర్వకత్లనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మతత్యి 24:4 => యేసు వారితో ఇటల్నెను ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచకుండ చూచుకొనుడి. 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

మారుక్ 13:5 => యేసు వారితో ఇటుల్ చెపప్సాగెను ఎవడును మిముమ్ను మోసపుచచ్కుండ 

చూచుకొనుడి.  
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మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

కొలొసస్యులకు 2:4 => ఎవడైనను చకక్ని మాటలచేత మిముమ్ను మోసపరచకుండునటుల్ ఈ 

సంగతిని చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

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. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళి ల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 
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2 రాజులు 18:20 => యుదధ్ విషయములో నీ యోచనయు నీ బలమును వటిట్మాటలే. ఎవని 

నముమ్కొని నామీద తిరుగుబాటు చేయుచునాన్వు? 

యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

యిరిమ్యా 23:15 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

సెలవిచుచ్నదేమనగా యెరూషలేము పర్వకత్ల అపవితర్త దేశమంతట వాయ్పించెను గనుక తినుటకు 

మాచిపతిర్యు తార్గుటకు చేదునీళుల్ను నేను వారి కిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 23:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు 

పర్చనములు పర్కటించు పర్వకత్ల మాటలను ఆలకింపకుడి, వారు మిముమ్ను భర్మ పెటుట్దురు. 

సంఖాయ్కాండము 32:13 => అపుప్డు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా 

యెహోవా దృషిఠ్కి చెడునడత నడిచిన ఆ తరమువారందరు నశించువరకు అరణయ్ములో నలుబది 

ఏండుల్ ఆయన వారిని తిరుగులాడచేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

యెహోషువ 22:17 => పెయోరు విషయములో మనము చేసిన దోషము మనకు చాలదా? 

అందుచేత యెహోవా సమాజములో తెగులు పుటెట్ను గదా నేటివరకు మనము దానినుండి 

పవితర్పరచుకొనకయునాన్ము. 

యెహోషువ 22:18 => మీరు ఈ దినమున యెహోవా వెంబడినుండి తొలగిపోవునటుట్ నేడు 

యెహోవా మీద తిరుగబడి దోర్హము చేసెదరేమి? ఆలాగైతె ఆయన ఇకమీదట ఇశార్యేలీయుల 

సరవ్సమాజముమీద కోపపడును గదా? 

కీరత్నలు 78:31 => దేవుని కోపము వారిమీదికి దిగెను వారిలో బలిసినవారిని ఆయన సంహరించెను 

ఇశార్యేలులో యౌవనులను కూలెచ్ను. 

Page  of 688 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

రోమీయులకు 1:18 => దురీన్తిచేత సతయ్మును అడడ్గించు మనుషుయ్లయొకక్ సమసత్ 

భకిత్హీనతమీదను, దరీన్తిమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచబడుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:6 => వాటివలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయుల మీదికి వచుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

హెబీర్యులకు 3:19 => కాగా అవిశావ్సముచేతనే వారు పర్వేశింపలేకపోయిరని గర్హించుచునాన్ము. 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

నిరగ్మకాండము 5:9 => ఆ మనుషుయ్లచేత ఎకుక్వ పని చేయింపవలెను, దానిలో వారు 

కషట్పడవలెను, అబదధ్పుమాటలను వారు లక్షయ్పెటట్కూడదనెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:21 => క్షణములో నేను వారిని కాలిచ్వేయుదునని మోషే అహరోనులతో 

చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 17:10 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను తిరుగబడిన వారినిగూరిచ్ 

ఆనవాలుగా కాపాడబడునటుల్, అహరోను కఱఱ్ను మరల శాసనముల యెదుట ఉంచుము. వారు 

చావకుండునటుల్ నాకు వినబడకుండ వారి సణుగులను కేవలము అణచి మానిప్వేసిన వాడవౌదువు. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => మరియు నేను నా జనులైన ఇశార్యేలీయుల కొరకు ఒక సథ్లము 

ఏరప్రచి వారిని నాటుదును, వారు మరి తిరుగులాడక తమ సాథ్నమందు కాపురముందురు, 
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పూరవ్మందు జరిగినటుల్ను, నా జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద నేను నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించిన 

కాలము మొదలుకొని జరుగుచు వచిచ్నటుల్ను, దుషుట్లు వారిని ఇక శర్మ పెటట్కుందురు; 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => జనులు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును విడచి, 

దేవతాసత్ంభములకును విగర్హములకును పూజచేసిరి; వారు, చేసిన యీ యపరాధము నిమితత్ము 

యూదావారిమీదికిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లమీదికిని కోపము వచెచ్ను. 

యోబు 15:31 => వారు మాయను నముమ్కొనకుందురు గాక; వారు మోసపోయినవారు మాయయే 

వారికి ఫలమగును. 

యోబు 36:18 => నీకు కోర్ధము పుటుట్చునన్ది గనుక నీవు ఒకవేళ తిరసాక్రము చేయుదువేమో 

జాగర్తత్పడుము నీవు చేయవలసిన పార్యశిచ్తత్ము గొపప్దని నీవు మోసపోయెదవేమో జాగర్తత్పడుము.  

కీరత్నలు 119:118 => నీ కటట్డలను మీరిన వారినందరిని నీవు నిరాకరించుదువు వారి 

కపటాలోచన మోసమే. 

సామెతలు 5:22 => దుషుట్ని దోషములు వానిని చికుక్లబెటుట్ను వాడు తన పాపపాశములవలన 

బంధింపబడును. 

సామెతలు 14:12 => ఒకని యెదుట సరియైనదిగా కనబడు మారగ్ము కలదు అయితే తుదకు అది 

మరణమునకు తోర్వతీయును. 

సామెతలు 21:7 => భకిత్హీనులు నాయ్యము చేయనొలల్రు వారు చేయు బలాతాక్రము వారిని 

కొటుట్కొనిపోవును. 

యెషయా 57:4 => మీరెవని ఎగతాళి చేయుచునాన్రు? ఎవని చూచి నోరు తెరచి నాలుక 

చాచుచునాన్రు? మీరు తిరుగుబాటు చేయువారును అబదిధ్కులును కారా? 

యిరిమ్యా 37:9 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు కలీద్యులు నిశచ్యముగా 

మాయొదద్నుండి వెళె ల్దరనుకొని మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుడి, వారు వెళల్నేవెళల్రు. 

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 
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హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు 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. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

లూకా 10:6 => సమాధానపాతుర్డు అకక్డ నుండినయెడల మీ సమాధానము అతనిమీద నిలుచును; 

లేనియెడల అది మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

లూకా 21:8 => ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే 

ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెపుప్దురు; మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 

రోమీయులకు 4:15 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము ఉగర్తను పుటిట్ంచును; ధరమ్శాసత్రము లేనియెడల 

అతికర్మమును లేకపోవును. 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱిఱ్వాడు కావలెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీ ణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 
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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 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:13 => అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము 

నెరవేరిచ్నవారై నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

హెబీర్యులకు 4:11 => కాబటిట్ అవిధేయతవలన వారు పడిపోయినటుల్గా మనలో ఎవడును 

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 
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హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 

1 పేతురు 1:14 => నేను పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లై యుండుడని 

వార్యబడియునన్ది.  

1 యోహాను 3:7 => చినన్పిలల్లారా, యెవనిని మిముమ్ను మోసపరచనీయకుడి. ఆయన 

నీతిమంతుడై యునన్టుట్ నీతిని జరిగించు పర్తివాడును నీతిమంతుడు. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

వచనము 10 

గనుక పర్భువుకేది పీర్తికరమైనదో దానిని పరీకిష్ంచుచు, వెలుగు సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 
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సామెతలు 1:12 => పాతాళము మనుషుయ్లను మింగివేయునటుల్ వారిని జీవముతోనే 

మింగివేయుదము సమాధిలోనికి దిగువారు మింగబడునటుల్ వారు పూరణ్ బలముతోనుండగా మనము 

వారిని మింగివేయుదము రముమ్ అని వారు చెపుప్నపుప్డు ఒపప్కుము.  

సామెతలు 1:13 => పలువిధములైన మంచి సొతుత్లు మనకు దొరుకును మన యిండల్ను 

దోపుడుసొముమ్తో నింపుకొందము 

సామెతలు 1:14 => నీవు మాతో పాలివాడవై యుండుము మనకందరికిని సంచి ఒకక్టే యుండును 

అని వారు నీతో చెపుప్దురు. 

సామెతలు 1:15 => నా కుమారుడా, నీవు వారి మారగ్మున పోకుము వారి తోర్వలయందు 

నడువకుండ నీ పాదము వెనుకకు తీసికొనుము. 

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 

సామెతలు 1:17 => పకిష్ చూచుచుండగా వల వేయుట వయ్రథ్ము. 

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. 

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 

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. 

లేవీయకాండము 11:8 => వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను 

ముటట్కూడదు; అవి మీకు అపవితర్ములు. 

లేవీయకాండము 11:16 => కపిరిగాడు, కోకిల, 
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లేవీయకాండము 18:3 => మీరు నివసించిన ఐగుపుత్ దేశాచారముల చొపుప్న మీరు చేయకూడదు; 

నేను మిముమ్ను రపిప్ంచుచునన్ కనాను దేశాచారముల చొపుప్న మీరు చేయకూడదు; వారి 

కటట్డలనుబటిట్ నడవకూడదు. 

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 16:21 => క్షణములో నేను వారిని కాలిచ్వేయుదునని మోషే అహరోనులతో 

చెపప్గా 

యోబు 24:14 => తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని 

చంపును రాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

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. 

వచనము 11 

నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 2:11 => కాబటిట్ మునుపు శరీర విషయములో అనయ్జనులై యుండి, 

శరీరమందుచేతితో చేయబడిన సునన్తి గలవారు అనబడిన వారిచేత సునన్తి లేనివారనబడిన మీరు 
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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. 

ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 74:20 => లోకములోనునన్ చీకటిగల చోటులు బలాతాక్రుల నివాసములతో 

నిండియునన్వి. కాగా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనుము 

యెషయా 9:2 => చీకటిలో నడుచు జనులు గొపప్ వెలుగును చూచుచునాన్రు మరణచాఛ్యగల 

దేశనివాసులమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

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  

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యిరిమ్యా 13:16 => ఆయన చీకటి కమమ్జేయకమునుపే, మీ కాళుల్ చీకటి కొండలకు 

తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా 

చేయకమునుపే, మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి. 

మతత్యి 4:16 => అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా పలుకబడినది నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు 

జరిగెను.) 
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లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

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 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీ ణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 
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1 యోహాను 2:8 => మరియు కొర్తత్ ఆజఞ్ను మీకు వార్యుచునాన్ను. చీకటి గతించుచునన్ది, 

సతయ్మైన వెలుగు ఇపుప్డు పర్కాశించుచునన్ది గనుక అది ఆయన యందును మీ యందును సతయ్మే. 

యెషయా 42:6 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని చెరసాలలోనుండి 

వెలుపలికి తెచుచ్టకును చీకటిలో నివసించువారిని బందీగృహములోనుండి వెలుపలికి తెచుచ్టకును  

యెషయా 42:7 => యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి 

పటుట్కొనియునాన్ను నినున్ కాపాడి పర్జలకొరకు నిబంధనగాను అనయ్జనులకు వెలుగుగాను నినున్ 

నియమించియునాన్ను.  

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 49:9 => మారగ్ములలో వారు మేయుదురు చెటుల్లేని మిటట్లనిన్టిమీద వారికి మేపు 

కలుగును 

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

యెషయా 60:19 => ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు 

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

యోహాను 1:4 => ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుషుయ్లకు వెలుగైయుండెను. 

యోహాను 1:5 => ఆ వెలుగు చీకటిలో పర్కాశించుచునన్ది గాని చీకటి దాని గర్హింపకుండెను. 
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యోహాను 1:9 => నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచుచ్చు పర్తి మనుషుయ్ని 

వెలిగించుచునన్ది. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

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 యోహాను 2:9 => వెలుగులో ఉనాన్నని చెపుప్కొనుచు, తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు ఇపప్టి 

వరకును చీకటిలోనేయునాన్డు. 

1 యోహాను 2:10 => తన సహోదరుని పేర్మించువాడు వెలుగులో ఉనన్వాడు; అతనియందు 

అభయ్ంతరకారణమేదియు లేదు. 

1 యోహాను 2:11 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచునాన్డు; 

చీకటి అతని కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను గనుక తానెకక్డికి పోవుచునాన్డో అతనికి 

తెలియదు. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

యెషయా 2:5 => యాకోబు వంశసుథ్లారా, రండి మనము యెహోవా వెలుగులో నడుచుకొందము. 

లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

యోహాను 12:36 => మీరు వెలుగు సంబంధులగునటుల్ మీకు వెలుగుండగనే వెలుగునందు 

విశావ్సముంచుడని వారితో చెపెప్ను. 

గలతీయులకు 5:25 => మనము ఆతమ్ననుసరించి జీవించువారమైతిమా ఆతమ్ను అనుసరించి 

కర్మముగా నడుచుకొందము. 

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. 
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1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

ఆదికాండము 1:3 => దేవుడు వెలుగు కమమ్ని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. 

లేవీయకాండము 24:2 => దీపము నితయ్ము వెలుగుచుండునటుల్ పర్దీపముకొరకు దంచితీసిన 

అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:9 => మరియు మోషేయు యాజకులైన లేవీయులును 

ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నిరి ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఊరకొని ఆలకించుడి. 

యోబు 29:3 => అపుప్డు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా పర్కాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను 

చీకటిలో తిరుగులాడుచుంటిని. 

కీరత్నలు 56:13 => నేను నీకు మొర్కుక్కొనియునాన్ను నేను నీకు సుత్తియాగముల నరిప్ంచెదను. 

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 147:20 => ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన నాయ్యవిధులు 

వారికి తెలియకయే యునన్వి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

పర్సంగి 2:13 => అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత పర్యోజనకరమో బుదిధ్హీనతకంటె జాఞ్నము 

అంత పర్యోజనకరమని నేను తెలిసికొంటిని. 

పరమగీతము 2:11 => నా పిర్యురాలా, సుందరవతీ, లెముమ్ రముమ్ చలికాలము గడిచిపోయెను 

వరష్కాలము తీరిపోయెను వరష్మిక రాదు. 

యెషయా 25:7 => సమసత్ జనముల ముఖములను కపుప్చునన్ ముసుకును సమసత్ జనములమీద 

పరచబడిన తెరను ఈ పరవ్తముమీద ఆయన తీసివేయును 
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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.  

జెకరాయ్ 14:6 => యెహోవా, ఆ దినమున పర్కాశమానమగునవి సంకుచితములు కాగా వెలుగు 

లేకపోవును. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

మతత్యి 5:14 => మీరు లోకమునకు వెలుగైయునాన్రు; కొండమీదనుండు పటట్ణము మరుగై 

యుండనేరదు. 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

మతత్యి 6:23 => నీ కనున్ చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనునన్ 

వెలుగు చీకటియై యుండినయెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపప్ది. 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

యోహాను 12:35 => అందుకు యేసు ఇంక కొంతకాలము వెలుగు మీ మధయ్ ఉండును; చీకటి 

మిముమ్ను కముమ్కొనకుండునటుల్ మీకు వెలుగు ఉండగనే నడవుడి; చీకటిలో నడుచువాడు తాను 

ఎకక్డికి పోవుచునాన్డో యెరుగడు 

రోమీయులకు 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  
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రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడడ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:5 => మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యునాన్రు; 

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

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 యోహాను 1:4 => తండిర్వలన మనము ఆజఞ్ను పొందిన పర్కారము నీ పిలల్లలో కొందరు 

సతయ్మును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచునాన్ను. 
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వచనము 12 

ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను 

అవమానకరమైయునన్ది. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

కీరత్నలు 16:2 => నీవే పర్భుడవు, నీకంటె నాకు కేష్మాధారమేదియు లేదని యెహోవాతో నేను మనవి 

చేయుదును 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

రోమీయులకు 15:14 => నా సహోదరులారా, మీరు కేవలము మంచివారును, సమసత్ 

జాఞ్నసంపూరు ణ్లును, ఒకరికి ఒకరు బుదిధ్చెపప్ సమరుథ్లునై యునాన్రని నామటుట్కు నేనును 

మిముమ్నుగూరిచ్ రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

1 పేతురు 2:25 => మీరు గొఱఱ్లవలె దారి తపిప్పోతిరి గాని యిపుప్డు మీ ఆతమ్ల కాపరియు 

అధయ్కుష్డునైన ఆయన వైపునకు మళి ల్యునాన్రు. 

3 యోహాను 1:11 => పిర్యుడా, చెడుకారయ్మును కాక మంచికారయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుము. మేలు చేయువాడు దేవుని సంబంధి, కీడు చేయువాడు దేవుని చూచినవాడు కాడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 
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హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

హెబీర్యులకు 11:33 => వారు విశావ్సము దావ్రా రాజయ్ములను జయించిరి; నీతికారయ్ములను 

జరిగించిరి; వాగాద్నములను పొందిరి; సింహముల నోళల్ను మూసిరి; 

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 2:29 => ఆయన నీతిమంతుడని మీరెరిగియునన్యెడల నీతిని జరిగించు పర్తివాడును 

ఆయన మూలముగా పుటిట్యునాన్డని యెరుగుదురు. 

1 యోహాను 3:9 => దేవుని మూలముగా పుటిట్న పర్తివానిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనుక 

వాడు పాపము చేయడు; వాడు దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడు గనుక పాపము చేయజాలడు. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

ఎఫెసీయులకు 4:15 => పేర్మగలిగి సతయ్ము చెపుప్చు కీర్సుత్వలె ఉండుటకు, మనమనిన్ 

విషయములలో ఎదుగుదము. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:9 => మరియు మోషేయు యాజకులైన లేవీయులును 

ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నిరి ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఊరకొని ఆలకించుడి. 
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నెహెమాయ్ 9:20 => వారికి భోధించుటకు నీ యుపకారాతమ్ను దయచేసితివి, నీవిచిచ్న మనాన్ను 

ఇయయ్క మానలేదు; వారి దాహమునకు ఉదకమిచిచ్తివి. 

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 

కీరత్నలు 143:10 => నీవే నా దేవుడవు నీ చితాత్నుసారముగా పర్వరిత్ంచుటకు నాకు నేరుప్ము 

దయగల నీ ఆతమ్ సమభూమిగల పర్దేశమందు ననున్ నడిపించును గాక. 

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

పరమగీతము 7:13 => పుతర్దాత వృక్షము సువాసన నిచుచ్చునన్ది నా పిర్యుడా, నేను నీకొరకు 

దాచియుంచిన నానావిధ శేర్షఠ్ ఫలములు పచిచ్వియు పండువియు మా దావ్రబంధములమీద 

వేర్లాడుచునన్వి.  

హోషేయ 14:8 => ఎఫార్యిమూ బొమమ్లతో నాకిక నిమితత్మేమి? నేనే ఆలకించుచునాన్ను, నేనే 

ఎఫార్యిమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్ను, నేను చిగురుపెటుట్ సరళవృక్షమువంటి వాడను, 

నావలననే నీకు ఫలము కలుగును. 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 7:17 => ఆలాగుననే పర్తి మంచి చెటుట్ మంచి ఫలములు ఫలించును, పనికిమాలిన చెటుట్, 

కానిఫలములు ఫలించును. 

యోహాను 3:21 => సతయ్వరత్నుడైతే తన కిర్యలు దేవుని మూలముగా చేయబడియునన్వని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

యోహాను 7:38 => నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో లేఖనము చెపిప్నటుట్ వాని కడుపులోనుండి 

జీవజల నదులు పారునని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

Page  of 706 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

రోమీయులకు 8:5 => శరీరానుసారులు శరీర విషయములమీద మనసుస్ నుంతురు; 

ఆతామ్నుసారులు ఆతమ్ విషయములమీద మనసుస్నుంతురు; శరీరానుసారమైన మనసుస్ మరణము; 

రోమీయులకు 8:14 => దేవుని ఆతమ్చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరు దేవుని 

కుమారులైయుందురు. 

రోమీయులకు 8:23 => అంతేకాదు, ఆతమ్యొకక్ పర్థమ ఫలములనొందిన మనముకూడ 

దతత్పుతర్తవ్ముకొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము కొరకు కనిపెటుట్చు మనలో మనము 

మూలుగుచునాన్ము 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 13:14 => పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపయు దేవుని పేర్మయు పరిశుదాధ్తమ్ 

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 
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1 తిమోతి 2:3 => ఇది మంచిదియు మన రక్షకుడగు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలమైనదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

1 యోహాను 3:7 => చినన్పిలల్లారా, యెవనిని మిముమ్ను మోసపరచనీయకుడి. ఆయన 

నీతిమంతుడై యునన్టుట్ నీతిని జరిగించు పర్తివాడును నీతిమంతుడు. 

వచనము 13 

సమసత్మును ఖండింపబడి వెలుగుచేత పర్తయ్క్షపరచబడును; పర్తయ్క్షపరచునది ఏదో అది వెలుగేగదా 

1 సమూయేలు 17:39 => ఈ సామగిర్ దావీదునకు వాడుకలేదు గనుక తాను తొడిగిన వాటిపైన 

కతిత్ కటుట్కొని వెళల్కలిగినది లేనిది చూచుకొనిన తరువాత దావీదు ఇవి నాకు వాడుకలేదు, వీటితో నేను 

వెళల్లేనని సౌలుతో చెపిప్ వాటిని తీసివేసి 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

కీరత్నలు 19:14 => యెహోవా, నా ఆశర్యదురగ్మా, నా విమోచకుడా, నా నోటి మాటలును నా 

హృదయధాయ్నమును నీ దృషిట్కి అంగీకారములగును గాక. 
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సామెతలు 21:3 => నీతినాయ్యములననుసరించి నడచుకొనుట బలులనరిప్ంచుటకంటె యెహోవాకు 

ఇషట్ము. 

యెషయా 58:5 => అటిట్ ఉపవాసము నాకనుకూలమా? మనషుయ్డు తన పార్ణమును 

బాధపరచుకొనవలసిన దినము అటిట్దేనా? ఒకడు జముమ్వలె తలవంచుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె పరచుకొని కూరుచ్ండుట ఉపవాసమా? అటిట్ ఉపవాసము యెహోవాకు పీర్తికరమని 

మీరనుకొందురా?  

యిరిమ్యా 6:20 => షేబనుండి వచుచ్ సాంబార్ణి నాకేల? దూరదేశమునుండి వచుచ్ మధురమైన 

చెరుకు నాకేల? మీ దహనబలులు నాకిషట్మైనవి కావు, మీ బలులయందు నాకు సంతోషము లేదు. 

రోమీయులకు 14:18 => ఈ విషయమందు కీర్సుత్నకు దాసుడైనవాడు దేవునికి ఇషుట్డును 

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

1 తిమోతి 2:3 => ఇది మంచిదియు మన రక్షకుడగు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలమైనదియునైయునన్ది. 

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. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

1 పేతురు 2:20 => తపిప్దమునకై దెబబ్లు తినినపుప్డు మీరు సహించినయెడల మీకేమి ఘనము? 

మేలు చేసి బాధపడునపుప్డు మీరు సహించినయెడల అది దేవునికి హితమగును;  
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కొలొసస్యులకు 1:9 => అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

వచనము 14 

అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ నీమీద పర్కాశించునని 

ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

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.  

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 1:2 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు ఆనందించుచు దివారాతర్ము దానిని ధాయ్నించువాడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 26:4 => పనికిమాలినవారితో నేను సాంగతయ్ము చేయను వేషధారులతో పొందుచేయను. 

కీరత్నలు 26:5 => దుషుట్ల సంఘము నాకు అసహయ్ము భకిత్హీనులతో సాంగతయ్ము చేయను 

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

సామెతలు 4:14 => భకిత్హీనుల తోర్వను చేరకుము దుషుట్ల మారగ్మున నడువకుము. 
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సామెతలు 4:15 => దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి 

సాగిపొముమ్. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

యిరిమ్యా 15:17 => సంతోషించు వారి సమూహములో నేను కూరుచ్ండలేదు నేను ఉలల్సింపలేదు. 

కడుపు మంటతో నీవు ననున్ నింపియునాన్వు గనుక, నీ హసత్మునుబటిట్ నేను ఏకాకినై కూరుచ్ంటిని.  

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

1 కొరిందీయులకు 5:9 => జారులతో సాంగతయ్ము చేయవదద్ని నా పతిర్కలో మీకు వార్సియుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 5:10 => అయితే ఈలోకపు జారులతోనైనను, లోభులతోనైనను, 

దోచుకొనువారితోనైనను, విగర్హారాధకులతోనైనను, ఏమాతర్మును సాంగతయ్ము చేయవదద్ని కాదు; 

ఆలాగైతే మీరు లోకములోనుండి వెళి ల్పోవలసి వచుచ్ను గదా? 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీ ణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 
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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 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => సహోదరులారా, మావలన పొందిన బోధన పర్కారము కాక 

అకర్మముగా నడుచుకొను పర్తి సహోదరునియొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరట మీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14 => ఈ పతిర్క మూలముగా మేము చెపిప్న మాటకు ఎవడైనను 

లోబడనియెడల అతనిని కనిపెటిట్, అతడు సిగుగ్పడు నిమితత్ము అతనితో సాంగతయ్ము చేయకుడి. 

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. 

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. 

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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సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

ఎఫెసీయులకు 4:22 => కావున మునుపటి పర్వరత్న విషయములోనైతే, మోసకరమైన దురాశవలన 

చెడిపోవు మీ పార్చీనసవ్భావమును వదలుకొని 

యోబు 24:13 => వెలుగుమీద తిరుగబడువారు కలరు వీరు దాని మారగ్ములను గురుతుపటట్రు 

దాని తోర్వలలో నిలువరు. 

యోబు 24:14 => తెలల్వారునపుప్డు నరహంతకుడు లేచును వాడు దరిదుర్లను లేమిగలవారిని 

చంపును రాతిర్యందు వాడు దొంగతనము చేయును. 

యోబు 24:15 => వయ్భిచారి ఏ కనైన్నను ననున్ చూడదనుకొని తన ముఖమునకు ముసుకు వేసికొని 

సందె చీకటికొరకు కనిపెటుట్ను. 

యోబు 24:16 => చీకటిలో వారు కనన్ము వేయుదురు పగలు దాగుకొందురు వారు వెలుగు 

చూడనొలల్రు 

యోబు 24:17 => వారందరు ఉదయమును మరణాంధకారముగా ఎంచుదురు. గాఢాంధకార 

భయము ఎటిట్దైనది వారికి తెలిసియునన్ది. 

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 3:21 => సతయ్వరత్నుడైతే తన కిర్యలు దేవుని మూలముగా చేయబడియునన్వని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

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 1:26 => 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. 

రోమీయులకు 1:29 => అటిట్వారు సమసత్మైన దురీన్తి చేతను, దుషట్తవ్ము చేతను, లోభము చేతను, 

ఈరష్య్ చేతను నిండుకొని, మతస్రము నరహతయ్ కలహము కపటము వైరమనువాటితో నిండినవారై 
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రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడడ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

రోమీయులకు 1:31 => మాట తపుప్వారును అనురాగ రహితులును, నిరద్యులునైరి. 

రోమీయులకు 1:32 => ఇటిట్ కారయ్ములను అభయ్సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 

నాయ్యవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచునాన్రు. ఇది మాతర్మే గాక వాటిని 

అభయ్సించువారితో సంతోషముగా సమమ్తించుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదో ధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

ఆదికాండము 20:16 => మరియు అతడు శారాతో ఇదిగో నీ అనన్కు నేను వెయియ్ 

రూపాయలిచిచ్యునాన్ను. ఇది నీయొదద్ నునన్ వారందరి దృషిట్కి పార్యశిచ్తత్ముగా నుండుటకై యిది నీ 

పక్షముగా ఇచిచ్యునాన్ను. ఈ విషయమంతటిలో నీకు నాయ్యము తీరిపోయినదనెను. 

లేవీయకాండము 19:17 => నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ 

పొరుగువాని పాపము నీమీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

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. 
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సామెతలు 13:18 => శిక్షను ఉపేకిష్ంచువానికి అవమాన దారిదర్య్తలు పార్పిత్ంచును గదిద్ంపును 

లక్షయ్పెటుట్వాడు ఘనతనొందును. 

సామెతలు 15:12 => అపహాసకుడు తనున్ గదిద్ంచువారిని పేర్మించడు వాడు జాఞ్నులయొదద్కు 

వెళల్డు. 

సామెతలు 19:25 => అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జాఞ్నము లేనివారు జాఞ్నము నొందుదురు 

వివేకులను గదిద్ంచినయెడల వారు జాఞ్నవృదిధ్ నొందుదురు. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

యెషయా 29:21 => కీడుచేయ యతిన్ంచుచు ఒకక్ వాయ్జెయ్మునుబటిట్ యితరులను పాపులనుగా 

చేయుచు గుమమ్ములో తముమ్ను గదిద్ంచువానిని పటుట్కొనవలెనని ఉరినొడుడ్చు మాయమాటలచేత 

నీతిమంతుని పడదోర్యువారు నరకబడుదురు.  

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

1 తిమోతి 5:20 => ఇతరులు భయపడు నిమితత్ము పాపము చేయువారిని అందరియెదుట 

గదిద్ంపుము. 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 
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తీతుకు 2:15 => వీటినిగూరిచ్ బోధించుచు, హెచచ్రించుచు సంపూరాణ్ధికారముతో దురోభ్ధను 

ఖండించుచునుండుము నినెన్వనిని తృణీకరింప నీయకుము. 

లేవీయకాండము 11:8 => వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను 

ముటట్కూడదు; అవి మీకు అపవితర్ములు. 

లేవీయకాండము 11:24 => వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిట్న 

పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 15:4 => వాడు కూరుచ్ండు పర్తి వసుత్వు అపవితర్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:18 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేయుటకు 

వారు మీకు నేరప్కుండునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన పర్కారముగా వారిని నిరూమ్లము 

చేయవలెను. 

యెహోషువ 6:18 => శపింపబడిన దానిలో కొంచెమైనను మీరు తీసికొనినయెడల మీరు శాపగర్సుత్లై 

ఇశార్యేలీయుల పాళెమునకు శాపము తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు గనుక శపింపబడిన 

దానిని మీరు ముటట్కూడదు. 

యెహోషువ 23:7 => మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనుల సహవాసము చేయక వారి దేవతల 

పేళల్ను ఎతత్క వాటి తోడని పర్మాణము చేయక వాటిని పూజింపక వాటికి నమసక్రింపక 

నాయ్యాధిపతులు 6:31 => యోవాషు తనకు ఎదురుగా నిలిచిన వారందరితో మీరు బయలు 

పక్షముగా వాదింతురా? మీరు వాని రకిష్ంచుదురా? వానిపక్షముగా వాదించువాడు ఈ పొర్దుద్ననే 

చావవలెను; ఎవడో వాని బలిపీఠమును విరుగగొటెట్ను గనుక, వాడు దేవతయైనందున తన పక్షమున 

తానే వాదించవచుచ్ను.  

1 రాజులు 13:9 => అనన్పానములు పుచుచ్కొనవదద్నియు, నీవు వచిచ్న మారగ్మున తిరిగి 

పోవదద్నియు యెహోవా వాకుక్చేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను. 

1 రాజులు 22:4 => యుదధ్ము చేయుటకు నాతోకూడ నీవు రామోతిగ్లాదునకు వచెచ్దవా అని 

యెహోషాపాతును అడిగెను. అందుకు యెహోషాపాతు నేను నీవాడనే; నా జనులు నీ జనులే నా 

గుఱఱ్ములును నీ గుఱఱ్ములే అని ఇశార్యేలు రాజుతో చెపెప్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:3 => ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు యూదారాజైన యెహోషాపాతును 

చూచి నీవు నాతోకూడ రామోతిగ్లాదునకు వచెచ్దవా అని అడుగగా యెహోషాపాతు నేను నీవాడను, 

నా జనులు నీ జనులు, మేము నీతో కూడ యుధద్మునకు వచెచ్దమని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:2 => దీరఘ్దరిశ్ హనానీ కుమారుడునగు యెహూ అతనిని 

ఎదురొక్నబోయి, రాజైన యెహోషాపాతుకు ఈలాగు పర్కటన చేసెను నీవు భకిత్హీనులకు 

సహాయముచేసి యెహోవా శతుర్వులకు సేన్హితుడవైతివి గదా? అందువలన యెహోవా సనిన్ధినుండి 

కోపము నీమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 24:16 => చీకటిలో వారు కనన్ము వేయుదురు పగలు దాగుకొందురు వారు వెలుగు 

చూడనొలల్రు 

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

సామెతలు 1:10 => నా కుమారుడా, పాపులు నినున్ పేర్రేపింపగా ఒపప్కుము. 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

సామెతలు 7:9 => వాడు జారసతరీ సందుదగగ్రనునన్ వీధిలో తిరుగుచుండెను దాని యింటి మారగ్మున 

నడుచుచుండెను. 

సామెతలు 14:7 => బుదిధ్హీనుని యెదుటనుండి వెళి ల్పొముమ్ జాఞ్న వచనములు వానియందు 

కనబడవు గదా? 

సామెతలు 24:19 => దురామ్రుగ్లను చూచి నీవు వయ్సనపడకుము భకిత్హీనులయెడల 

మతస్రపడకుము. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 
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మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  

యెషయా 52:11 => పోవుడి పోవుడి అచచ్టనుండి వెళుల్డి అపవితర్మైన దేనిని ముటట్కుడి 

దానియొదద్నుండి తొలగిపోవుడి యెహోవా సేవోపకరణములను మోయువారలారా, మిముమ్ను మీరు 

పవితర్పరచుకొనుడి  

యిరిమ్యా 16:8 => వారియొదద్ కూరుచ్ండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకు నీవు విందుశాలలో 

పర్వేశింపకూడదు. 

హోషేయ 4:15 => ఇశార్యేలూ, నీవు వేశయ్వైతివి; అయినను యూదా ఆ పాపములో పాలు 

పొందకపోవును గాక. గిలాగ్లునకు పోవదుద్; బేతావెనునకు పోవదుద్; యెహోవా జీవము తోడని 

పర్మాణము చేయవదుద్. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

లూకా 15:15 => వెళి ల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 

యోహాను 18:18 => అపుప్డు చలివేయుచునన్ందున దాసులును బంటౌర్తులును మంటవేసి చలి 

కాచుకొనుచు నిలుచుండగా పేతురును వారితో నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండెను. 

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. 

1 తిమోతి 5:22 => తవ్రపడి యెవనిమీదనైనను హసత్నికేష్పణము చేయకుము. పరుల పాపములలో 

పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవితుర్డవుగా ఉండునటుల్ చూచుకొనుము. 
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2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

వచనము 15 

దినములు చెడడ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు,  

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 1:25 => అటిట్వారు దేవుని సతయ్మును అసతయ్మునకు మారిచ్, సృషిట్కరత్కు పర్తిగా 

సృషట్మును పూజించి సేవించిరి. యుగములవరకు ఆయన సోత్తార్రు హ్డైయునాన్డు, ఆమేన . 

రోమీయులకు 1:26 => అందువలన దేవుడు తుచఛ్మైన అభిలాషలకు వారిని అపప్గించెను. వారి 

సతరీలు సయితము సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి సావ్భావిక విరుదధ్మైన ధరమ్మును అనుసరించిరి. 

రోమీయులకు 1:27 => అటువలె పురుషులు కూడ సతరీయొకక్ సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి, 

పురుషులతో పురుషులు అవాచయ్మైనది చేయుచు, తమ తపిప్దమునకు తగిన పర్తిఫలమును పొందుచు 

ఒకరియెడల ఒకరు కామతపుత్లైరి 

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

సామెతలు 9:17 => అది తెలివిలేని వాడొకడు వచుచ్ట చూచి దొంగిలించిన నీళుల్ తీపి చాటున తినిన 

భోజనము రుచి అని చెపుప్ను. 
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పర్సంగి 12:14 => గూఢమైన పర్తి యంశమునుగూరిచ్ దేవుడు విమరశ్ చేయునపుప్డు ఆయన 

పర్తికిర్యను అది మంచిదే గాని చెడడ్దే గాని, తీరుప్లోనికి తెచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

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. 

రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

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. 

ఆదికాండము 38:23 => యూదా మనలను అపహాసయ్ము చేసెదరేమో; ఆమె వాటిని 

ఉంచుకొననిముమ్; ఇదిగో నేను ఈ మేకపిలల్ను పంపితిని, ఆమె నీకు కనబడలేదు అనెను. 

ఆదికాండము 39:11 => అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళి ల్నపుప్డు 

ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 

నిరగ్మకాండము 23:13 => నేను మీతో చెపిప్నవాటిననిన్టిని జాగర్తత్గా గైకొనవలెను; వేరొక దేవుని 

పేరు ఉచచ్రింపకూడదు; అది నీ నోటనుండి రానియయ్ తగదు. 

లేవీయకాండము 3:7 => అతడరిప్ంచు అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 
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కీరత్నలు 53:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు, అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు మేలుచేయువాడొకడును లేడు. 

యెహెజేక్లు 8:12 => అపుప్డాయన నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా నరపుతుర్డా యెహోవా మముమ్ను 

కానకయుండును, యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెను అని యనుకొని, ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

చీకటిలో తమ విగర్హపు గదులలో వారిలో పర్తివాడు చేయుదానిని నీవు చూచుచునాన్వు గదా.  

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

లూకా 7:14 => ఆయన చినన్వాడా, లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్ననగా 

లూకా 15:15 => వెళి ల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

యోహాను 18:18 => అపుప్డు చలివేయుచునన్ందున దాసులును బంటౌర్తులును మంటవేసి చలి 

కాచుకొనుచు నిలుచుండగా పేతురును వారితో నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండెను. 

రోమీయులకు 1:26 => అందువలన దేవుడు తుచఛ్మైన అభిలాషలకు వారిని అపప్గించెను. వారి 

సతరీలు సయితము సావ్భావికమైన ధరమ్మును విడిచి సావ్భావిక విరుదధ్మైన ధరమ్మును అనుసరించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 14:35 => వారు ఏమైనను నేరుచ్కొనగోరినయెడల, ఇంట తమ తమ 

భరత్లనడుగవలెను; సంఘములో సతరీ మాటలాడుట అవమానము. 

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 

వచనము 16 

అజాఞ్నులవలె కాక, జాఞ్నులవలె నడుచుకొనునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 
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విలాపవాకయ్ములు 2:14 => నీ పర్వకత్లు నిరరథ్కమైన వయ్రథ్దరశ్నములు చూచియునాన్రు నీవు 

చెరలోనికిపోకుండ తపిప్ంచుటకై వారు నీ దోషములను నీకు వెలల్డిచేయలేదు. వారు వయ్రథ్మైన 

ఉపదేశములు పొందినవారైరి తోర్వతపిప్ంచు దరశ్నములు చూచినవారైరి.  

హోషేయ 2:10 => దాని విటకాండుర్ చూచుచుండగా నేను దాని పోకిరితనమును బయలుపరతును, 

నాచేతిలో నుండి దాని విడిపించువాడొకడును లేకపోవును. 

హోషేయ 7:1 => నేను ఇశార్యేలు వారికి సవ్సథ్త కలుగజేయ దలంచగా ఎఫార్యిము దోషమును 

షోమోర్ను చెడుతనమును బయలుపడుచునన్ది. జనులు మోసము అభాయ్సము చేసెదరు, కొలల్గాండర్యి 

లోపలికి చొరబడుదురు, బందిపోటు దొంగలై బయట దోచుకొందురు. 

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. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

యోహాను 3:21 => సతయ్వరత్నుడైతే తన కిర్యలు దేవుని మూలముగా చేయబడియునన్వని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

హెబీర్యులకు 1:13 => అయితే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా చేయువరకు 

నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము అని దూతలలో ఎవనినిగూరిచ్యైన యెపుప్డైనను చెపెప్నా? 

ఆదికాండము 1:5 => దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాతిర్ అనియు పేరు పెటెట్ను. 

అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను. 
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కీరత్నలు 119:105 => (నూన ) నీ వాకయ్ము నా పాదములకు దీపమును నా తోర్వకు 

వెలుగునైయునన్ది. 

కీరత్నలు 119:130 => నీ వాకయ్ములు వెలల్డి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివిలేనివారికి 

తెలివి కలిగించును 

యెషయా 9:2 => చీకటిలో నడుచు జనులు గొపప్ వెలుగును చూచుచునాన్రు మరణచాఛ్యగల 

దేశనివాసులమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

వచనము 17 

ఇందు నిమితత్ము మీరు అవివేకులు కాక పర్భువు యొకక్ చితత్మేమిటో గర్హించుకొనుడి. 

యెషయా 51:17 => యెరూషలేమా, లెముమ్ లెముమ్ యెహోవా కోర్ధపాతర్ను ఆయన చేతినుండి 

పుచుచ్కొని తార్గినదానా, తూలిపడజేయు పాతర్లోనిదంతటిని తార్గినదానా, నిలువుము.  

యెషయా 52:1 => సీయోనూ, లెముమ్ లెముమ్, నీ బలము ధరించుకొనుము పరిశుదధ్ పటట్ణమైన 

యెరూషలేమా, నీ సుందర వసత్రములను ధరించుకొనుము ఇకమీదట సునన్తిపొందని వాడొకడైనను 

అపవితుర్డొకడైనను నీ లోపలికి రాడు.  

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదో ధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

Page  of 724 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

1 కొరిందీయులకు 15:34 => నీతిపర్వరత్న గలవారై మేలొక్ని, పాపము చేయకుడి; దేవుని గూరిచ్న 

జాఞ్నము కొందరికి లేదు. మీకు సిగుగ్ కలుగుటకై యిటుల్ చెపుప్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

యెహెజేక్లు 37:4 => అందుకాయన పర్వచనమెతిత్ యెండిపోయిన యీ యెముకలతో ఇటల్నుము 

ఎండిపోయిన యెముకలారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. 

యెహెజేక్లు 37:5 => ఈ యెముకలకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు బర్దుకునటుల్ 

నేను మీలోనికి జీవాతమ్ను రపిప్ంచుచునాన్ను; 

యెహెజేక్లు 37:6 => చరమ్ము కపిప్ మీకు నరములనిచిచ్ మీమీద మాంసము పొదిగి చరమ్ము 

మీమీద కపెప్దను; మీలో జీవాతమ్నుంచగా మీరు బర్దుకుదురు; అపుప్డు నేను యెహోవానై యునాన్నని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 37:7 => ఆయన నాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము నేను పర్వచించుచుండగా గడగడమను ధవ్ని 

యొకటి పుటెట్ను; అపుప్డు ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసికొనెను. 

యెహెజేక్లు 37:8 => నేను చూచుచుండగా నరములును మాంసమును వాటిమీదికి వచెచ్ను, 

వాటిపైన చరమ్ము కపెప్ను, అయితే వాటిలో జీవాతమ్ ఎంతమాతర్మును లేకపోయెను. 

యెహెజేక్లు 37:9 => అపప్డు ఆయన నరపుతుర్డా; జీవాతమ్వచుచ్నటుల్ పర్వచించి ఇటల్నుము 

పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జీవాతామ్, నలుదికుక్లనుండివచిచ్ హతులైన వీరు 

బర్దుకునటుల్ వారిమీద ఊపిరి విడువుము. 
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యెహెజేక్లు 37:10 => ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ నేను పర్వచింపగా జీవాతమ్ వారిలోనికి వచెచ్ను; 

వారు సజీవులై లేచి లెకిక్ంప శకయ్ముకాని మహా సైనయ్మై నిలిచిరి. 

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. 

యోహాను 11:43 => ఆయన ఆలాగు చెపిప్ లాజరూ, బయటికి రమమ్ని బిగగ్రగా చెపప్గా  

యోహాను 11:44 => చనిపోయినవాడు, కాళుల్ చేతులు పేర్తవసత్రములతో కటట్బడినవాడై వెలుపలికి 

వచెచ్ను; అతని ముఖమునకు రుమాలు కటిట్యుండెను. అంతట యేసు మీరు అతని కటుల్ విపిప్ 

పోనియుయ్డని వారితో చెపెప్ను. 

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. 
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రోమీయులకు 6:13 => మరియు మీ అవయవములను దురీన్తి సాధనములుగా పాపమునకు 

అపప్గింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిముమ్ను మీరే దేవునికి 

అపప్గించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అపప్గించుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 

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 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

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. 

ఆదికాండము 1:3 => దేవుడు వెలుగు కమమ్ని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. 

ఆదికాండము 2:17 => అయితే మంచి చెడడ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు 

వాటిని తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.  

నాయ్యాధిపతులు 5:12 => దెబోరా, మేలుకొనుము, మేలుకొనుము దెబోరా, మేలుకొనుము, 

మేలుకొనుము బారాకూ, కీరత్న పాడుము అబీనోయము కుమారుడా, లెముమ్ చెరపటిట్న వారిని 

చెరపటుట్ము.  
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1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 

యోబు 29:3 => అపుప్డు ఆయన దీపము నా తలకుపైగా పర్కాశించెను ఆయన తేజమువలన నేను 

చీకటిలో తిరుగులాడుచుంటిని. 

కీరత్నలు 13:3 => యెహోవా నా దేవా, నామీద దృషిట్యుంచి నాకుతత్రమిముమ్ 

కీరత్నలు 119:130 => నీ వాకయ్ములు వెలల్డి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివిలేనివారికి 

తెలివి కలిగించును 

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

సామెతలు 20:13 => లేమికి భయపడి నిదర్యందు ఆసకిత్ విడువుము నీవు మేలొక్ని 

యుండినయెడల ఆహారము తిని తృపిత్ పొందుదువు. 

సామెతలు 24:33 => ఇంక కొంచెము నిదర్ యింక కొంచెము కునుకుపాటు పరుండుటకై యింక 

కొంచెము చేతులు ముడుచుకొనుట  

పరమగీతము 3:2 => నేనిపుప్డే లేచెదను పటట్ణము వెంబడిపోయి వెదకుదును సంతవీధులలోను 

రాజవీధులలోను తిరుగుదును నా పార్ణపిర్యుని వెదకుదును అని నేననుకొంటిని. నేను వెదకినను 

అతడు కనబడలేదు. 
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పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

యెషయా 9:2 => చీకటిలో నడుచు జనులు గొపప్ వెలుగును చూచుచునాన్రు మరణచాఛ్యగల 

దేశనివాసులమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 

యెషయా 46:8 => దీని జాఞ్పకము చేసికొని ధైరయ్ముగా నుండుడి అతికర్మము చేయువారలారా, దీని 

ఆలోచించుడి 

యెషయా 46:12 => కఠినహృదయులై నీతికి దూరముగా ఉనన్వారలారా, నా మాట ఆలకించుడి 

యెషయా 49:9 => మారగ్ములలో వారు మేయుదురు చెటుల్లేని మిటట్లనిన్టిమీద వారికి మేపు 

కలుగును 

యోనా 1:6 => అపుప్డు ఓడనాయకుడు అతనియొదద్కు వచిచ్, ఓయీ నిదర్బోతా, నీకేమి వచిచ్నది? 

లేచి నీ దేవుని పార్రిథ్ంచుము, మనము చావకుండ ఆ దేవుడు మనయందు కనికరించునేమో అనెను. 

మతత్యి 8:22 => యేసు అతని చూచి ననున్ వెంబడించుము; మృతులు తమ మృతులను 

పాతిపెటుట్కొననిమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 
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లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

యోహాను 1:4 => ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుషుయ్లకు వెలుగైయుండెను. 

యోహాను 9:39 => అపుప్డు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గుర్డిడ్వారు కావలెను, 

అను తీరుప్ నిమితత్ము నేనీలోకమునకు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 11:11 => ఆయన యీ మాటలు చెపిప్న తరువాత మన సేన్హితుడైన లాజరు 

నిదిర్ంచుచునాన్డు; అతని మేలుకొలుప వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

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 12:46 => నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడు చీకటిలో నిలిచియుండకుండునటుల్ నేను 

ఈ లోకమునకు వెలుగుగా వచిచ్యునాన్ను. 

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 17:12 => అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గీర్సుదేశసుథ్లైన 

సతరీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశవ్సించిరి. 

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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2 కొరిందీయులకు 5:15 => జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమితత్ము మృతిపొంది 

తిరి గి లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 

కొలొసస్యులకు 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

1 తిమోతి 5:6 => సుఖభోగములయందు పర్వరిత్ంచునది బర్దుకుచుండియు చచిచ్నదై యుండును. 

వచనము 18 

మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము కలదు; అయితే ఆతమ్పూరు ణ్లై 

యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:33 => మెటుట్కు మీలో పర్తి పురుషుడును తననువలె తన భారయ్ను పేర్మింపవలెను, 

భారయ్యైతే తన భరత్యందు భయము కలిగి యుండునటుల్ చూచుకొనవలెను. 

మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 
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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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 23:13 => నేను మీతో చెపిప్నవాటిననిన్టిని జాగర్తత్గా గైకొనవలెను; వేరొక దేవుని 

పేరు ఉచచ్రింపకూడదు; అది నీ నోటనుండి రానియయ్ తగదు. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

కొలొసస్యులకు 1:9 => అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 

2 సమూయేలు 24:10 => జనసంఖయ్ చూచినందుకై దావీదు మనసుస్ కొటుట్కొనగా అతడు నేను 

చేసిన పనివలన గొపప్ పాపము కటుట్కొంటిని, నేను ఎంతో అవివేకినై దాని చేసితిని; యెహోవా, 

కరుణయుంచి నీ దాసుడనైన నా దోషమును పరిహరింపుమని యెహోవాతో మనవిచేయగా 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

కీరత్నలు 73:22 => నేను తెలివిలేని పశుపార్యుడనైతిని నీ సనిన్ధిని మృగమువంటి వాడనైతిని. 

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

గలతీయులకు 3:3 => మీరింత అవివేకులైతిరా? మొదట ఆతామ్నుసారముగా ఆరంభించి, యిపుప్డు 

శరీరానుసారముగా పరిపూరు ణ్లగుదురా?  
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1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

ఆదికాండము 5:22 => హనోకు మెతూషెలను కనిన తరువాత మూడువందల యేండుల్ దేవునితో 

నడుచుచు కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

ఆదికాండము 23:17 => ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, 

అనగా ఆ పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము 

చెటల్నిన్యు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:4 => శేయీరులో కాపురమునన్ ఏశావు సంతానమైన మీ సహోదరుల 

పొలిమేరను దాటి వెళల్బోవుచునాన్రు, వారు మీకు భయపడుదురు; మీరు మికిక్లి జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

యెహోషువ 7:2 => యెహోషువ మీరు వెళి ల్ దేశమును వేగు చూడుడని చెపిప్ బేతేలు తూరుప్ దికుక్న 

బేతావెను దగగ్రనునన్ హాయి అను పురమునకు యెరికోనుండి వేగులవారిని పంపగా వారు వెళి ల్ 

యెహోషువ 23:11 => కాబటిట్ మీరు బహు జాగర్తత్పడి మీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను. 

1 సమూయేలు 18:30 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు యుదధ్మునకు బయలుదేరుచు వచిచ్రి. వారు 

బయలుదేరి నపుప్డెలల్ను దావీదు బహు వివేకము గలిగి పర్వరిత్ంచుచు రాగా సౌలు సేవకులందరికంటె 

అతని పేరు బహు పర్సిదిధ్కెకెక్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:2 => వారు యూదా దేశమందంతటను సంచరించి, యూదావారి 

పటట్ణములనిన్టిలోనుండి లేవీయులను ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లను సమకూరిచ్ 

యెరూషలేమునకు తోడుకొనివచిచ్రి. 

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 
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కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

సామెతలు 2:11 => బుదిధ్ నినున్ కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును. 

సామెతలు 4:26 => నీవు నడచు మారగ్మును సరాళము చేయుము అపుప్డు నీ మారగ్ములనిన్యు 

సిథ్రములగును. 

సామెతలు 15:21 => బుదిధ్లేనివానికి మూఢత సంతోషకరము వివేకము గలవాడు చకక్గా 

పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

పర్సంగి 10:10 => ఇనుప ఆయుధము మొదుద్గా ఉనన్పుప్డు దానిని పదును చేయనియెడల పనిలో 

ఎకుక్వ బలము వినియోగింపవలెను; అయితే కారయ్సిదిధ్కి జాఞ్నమే పర్ధానము. 

ఆమోసు 5:13 => ఇది చెడుకాలము గనుక ఈ కాలమున బుదిధ్మంతుడు ఊరకుండును. 

లూకా 17:3 => మీ విషయమై మీరే జాగర్తత్గా ఉండుడి. నీ సహోదరుడు తపిప్దము చేసినయెడల 

అతని గదిద్ంచుము; అతడు మారుమనసుస్ పొందినయెడల అతని క్షమించుము. 

యోహాను 12:35 => అందుకు యేసు ఇంక కొంతకాలము వెలుగు మీ మధయ్ ఉండును; చీకటి 

మిముమ్ను కముమ్కొనకుండునటుల్ మీకు వెలుగు ఉండగనే నడవుడి; చీకటిలో నడుచువాడు తాను 

ఎకక్డికి పోవుచునాన్డో యెరుగడు 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

1 కొరిందీయులకు 15:36 => ఓ అవివేకీ, నీవు వితుత్నది చచిచ్తేనే గాని బర్దికింపబడదు గదా. 
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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. 

ఎఫెసీయులకు 5:17 => ఇందు నిమితత్ము మీరు అవివేకులు కాక పర్భువు యొకక్ చితత్మేమిటో 

గర్హించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

వచనము 19 

ఒకనినొకడు కీరత్నలతోను సంగీతములతోను ఆతమ్ సంబంధమైన పాటలతోను హెచచ్రించుచు, మీ 

హృదయములలో పర్భువునుగూరిచ్ పాడుచు కీరిత్ంచుచు, 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:13 => అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము 

నెరవేరిచ్నవారై నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి 
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ఎఫెసీయులకు 6:15 => పాదములకు సమాధాన సువారత్వలననైన సిదధ్మనసస్ను జోడు తొడుగుకొని 

నిలువబడుడి. 

కీరత్నలు 37:19 => ఆపతాక్లమందు వారు సిగుగ్నొందరు కరవు దినములలో వారు 

తృపిత్పొందుదురు. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

ఆమోసు 5:13 => ఇది చెడుకాలము గనుక ఈ కాలమున బుదిధ్మంతుడు ఊరకుండును. 

యోహాను 12:35 => అందుకు యేసు ఇంక కొంతకాలము వెలుగు మీ మధయ్ ఉండును; చీకటి 

మిముమ్ను కముమ్కొనకుండునటుల్ మీకు వెలుగు ఉండగనే నడవుడి; చీకటిలో నడుచువాడు తాను 

ఎకక్డికి పోవుచునాన్డో యెరుగడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 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. 

1 కొరిందీయులకు 7:26 => ఇపప్టి ఇబబ్ందినిబటిట్ పురుషుడు తానునన్ సిథ్తిలోనే యుండుట మేలని 

తలంచుచునాన్ను. 

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. 
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ఆదికాండము 29:7 => అతడు ఇదిగో ఇంక చాలా పొర్దుద్ ఉనన్ది, పశువులను పోగుచేయు 

వేళకాలేదు, గొఱఱ్లకు నీళుల్ పెటిట్, పోయి వాటిని మేపుడని చెపప్గా 

కీరత్నలు 49:5 => నాకొరకు పొంచువారి దోషకృతయ్ములు ననున్ చుటుట్కొనినపుప్డు 

ఆపతాక్లములలో నేనేల భయపడవలెను?  

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

దానియేలు 2:8 => తెలియజేసెదమని మరల పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. అందుకు రాజు ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నది 

ఏమనగా నేను మరచియుండుట మీరు చూచి కాలహరణము చేయవలెనని మీరు కనిపెటుట్చునన్టుల్ 

నేను బాగుగా గర్హించుచునాన్ను. 

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. 

మీకా 2:3 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా--గొపప్ అపాయకాలము వచుచ్చునన్ది. దాని 

కిర్ందనుండి తమ మెడలను తపిప్ంచుకొనలేకుండునంతగాను, గరవ్ముగా నడువ లేకుండునంతగాను 

ఈ వంశమునకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

మతత్యి 25:17 => ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను. 

యోహాను 9:4 => పగలునన్ంతవరకు ననున్ పంపినవాని కిర్యలు మనము చేయుచుండవలెను; 

రాతిర్ వచుచ్చునన్ది, అపుప్డెవడును పనిచేయలేడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:21 => ఏథెనుస్ వారందరును అకక్డ నివసించు పరదేశులును 

ఏదోయొక కొర్తత్సంగతి చెపుప్టయందును వినుటయందును మాతర్మే తమ కాలము 

గడుపుచుండువారు. 

వచనము 20 
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మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట సమసత్మునుగూరిచ్ తండిర్యైన దేవునికి ఎలల్పుప్డును 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడడ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:6 => ఈ కటట్డలనిన్టిని మీరు గైకొని అనుసరింపవలెను. వాటినిగూరిచ్ 

విను జనముల దృషిట్కి అదే మీకు జాఞ్నము, అదే మీకు వివేకము. వారు చూచి నిశచ్యముగా ఈ గొపప్ 

జనము జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడడ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 రాజులు 3:10 => సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 
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కీరత్నలు 119:27 => నీ ఉపదేశమారగ్మును నాకు బోధపరచుము. నీ ఆశచ్రయ్కారయ్ములను నేను 

ధాయ్నించెదను. 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

యిరిమ్యా 4:22 => నా జనులు అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢులైన పిలల్లు వారికి 

తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు వారికి తెలియునుగాని మేలు చేయుటకు వారికి బుదిద్ చాలదు. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

కొలొసస్యులకు 1:9 => అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:2 => కాగా మీరేలాగు నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలెనో మావలన 

నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా మీరు నడుచుకొనుచునాన్రు. ఈ విషయములో మీరు అంతకంతకు 

అభివృదిధ్ నొందవలెనని మిముమ్ను వేడుకొని పర్భువైన యేసునందు హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:18 => పర్తి విషయమునందును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఈలాగు 

చేయుట యేసుకీర్సుత్నందు మీ విషయములో దేవుని చితత్ము. 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:3 => కాబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా తానే దహించు అగిన్వలె నీ ముందర 

దాటిపోవుచునాన్డని నేడు నీవు తెలిసికొనుము. ఆయన వారిని నశింపజేసి నీ యెదుట వారిని 

కూలదోర్యును. యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవు వారిని వెళల్గొటిట్ వేగమే వారిని నశింపజేసెదవు. 

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 దినవృతాత్ంతములు 12:32 => ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జాఞ్నము కలిగి ఇశార్యేలీయులు 

చేయతగినదేదో దాని నెరిగియునన్ అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోతర్పు వారందరును వీరి 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

ఎజార్ 7:18 => మిగిలిన వెండి బంగారములతో మీ దేవుని చితాత్నుసారముగా నీకును నీ వారికిని 

యుకత్మని తోచినదానిని చేయవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 90:12 => మాకు జాఞ్నహృదయము కలుగునటుల్గా చేయుము మా దినములు లెకిక్ంచుటకు 

మాకు నేరుప్ము. 

కీరత్నలు 119:45 => నేను నీ ఉపదేశములను వెదకువాడను నిరబ్ంధములేక నడుచుకొందును 

సామెతలు 4:26 => నీవు నడచు మారగ్మును సరాళము చేయుము అపుప్డు నీ మారగ్ములనిన్యు 

సిథ్రములగును. 

సామెతలు 13:16 => వివేకులందరు తెలివిగలిగి పని జరుపుకొందురు బుదిధ్హీనుడు మూరఖ్తను 

వెలల్డిపరచును. 
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సామెతలు 14:15 => జాఞ్నము లేనివాడు పర్తి మాట నముమ్ను వివేకియైనవాడు తన నడతలను 

బాగుగా కనిపెటుట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 

రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:15 => కాబటిట్ ఆతమ్తో పార్రథ్న చేతును, మనసుస్తోను పార్రథ్న చేతును; 

ఆతమ్తో పాడుదును, మనసుస్తోను పాడుదును. 

ఎఫెసీయులకు 6:6 => మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, 

కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

2 పేతురు 1:5 => ఆ హేతువుచేతనే మీమటుట్కు మీరు పూరణ్జాగర్తత్ గలవారై, మీ విశావ్సమునందు 

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

వచనము 21 

కీర్సుత్నందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి. 
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ఆదికాండము 9:21 => పిమమ్ట దార్కాష్రసము తార్గి మతుత్డై తన గుడారములో వసత్రహీనుడుగా 

నుండెను. 

ఆదికాండము 19:32 => మన తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించి అతనితో శయనించి మన 

తండిర్వలన సంతానము కలుగచేసికొందము రమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:33 => ఆ రాతిర్ వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత అతని 

పెదద్కుమారెత్ లోపలికి వెళి ల్ తన తండిర్తో శయనించెను. కాని ఆమె ఎపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు 

లేచిపోయెనో అతనికి తెలియలేదు. 

ఆదికాండము 19:34 => మరునాడు అకక్ తన చెలెల్లిని చూచి నినన్టి రాతిర్ నా తండిర్తో నేను 

శయనించితిని; ఈ రాతిర్ అతనికి దార్కాష్రసము తార్గించిన తరువాత నీవు లోపలికి వెళి ల్ అతనితో 

శయనించుము; ఆలాగున మన తండిర్వలన సంతానము కలుగజేసికొందమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:35 => ఆ రాతిర్యు వారు తమ తండిర్కి దార్కాష్రసము తార్గించిరి. అపుప్డా చినన్ది 

లేచి అతనితో శయనించెను. ఆమె యెపుప్డు శయనించెనో యెపుప్డు లేచిపోయెనో అతనికి 

తెలియలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

సామెతలు 20:1 => దార్కాష్రసము వెకిక్రింతల పాలుచేయును మదయ్ము అలల్రి పుటిట్ంచును దాని 

వశమైనవారందరు జాఞ్నము లేనివారు. 

సామెతలు 23:20 => దార్కాష్రసము తార్గువారితోనైనను మాంసము హెచుచ్గా తినువారితోనైనను 

సహవాసము చేయకుము. 

సామెతలు 23:21 => తార్గుబోతులును తిండిపోతులును దరిదుర్లగుదురు. నిదర్మతుత్ చింపిగుడడ్లు 

ధరించుటకు కారణమగును. 
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సామెతలు 23:29 => ఎవరికి శర్మ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత? 

ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మంద దృషిట్? 

సామెతలు 23:30 => దార్కాష్రసముతో పొర్దుద్పుచుచ్వారికే గదా కలిపిన దార్కాష్రసము రుచిచూడ 

చేరువారికే గదా. 

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

సామెతలు 23:32 => పిమమ్ట అది సరప్మువలె కరచును కటల్పామువలె కాటువేయును. 

సామెతలు 23:33 => విపరీతమైనవి నీ కనున్లకు కనబడును నీవు వెఱిఱ్మాటలు పలుకుదువు 

సామెతలు 23:34 => నీవు నడిసముదర్మున పండుకొను వానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను 

పండుకొనువానివలె నుందువు. 

సామెతలు 23:35 => ననున్ కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద దెబబ్లు పడినను నాకు 

తెలియలేదు నేనెపుప్డు నిదర్ మేలొక్ందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు. 

యెషయా 5:11 => మదయ్ము తార్గుదమని వేకువనే లేచి దార్కాష్రసము తమకు మంట 

పుటిట్ంచువరకు చాల రాతిర్వరకు పానము చేయువారికి శర్మ. 

యెషయా 5:12 => వారు సితారా సవ్రమండల తంబుర సనాన్యిలను వాయించుచు దార్కాష్రసము 

తార్గుచు విందు చేయుదురుగాని యెహోవా పని యోచింపరు ఆయన హసత్కృతయ్ములను లక్షయ్పెటట్రు. 

యెషయా 5:13 => కావున నా పర్జలు జాఞ్నము లేకయే చెరపటట్బడి పోవుచునాన్రు వారిలో 

ఘనులైనవారు నిరాహారులుగా నునాన్రు సామానుయ్లు దపిప్చేత జవ్రపీడితులగుదురు.  

యెషయా 5:22 => దార్కాష్రసము తార్గుటలో పర్ఖాయ్తినొందిన వారికిని మదయ్ము కలుపుటలో 

తెగువగలవారికిని శర్మ. 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 
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లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 11:21 => ఏలయనగా మీరు ఆ భోజనము చేయునపుప్డు ఒకనికంటె ఒకడు 

ముందుగా తనమటుట్కు తాను భోజనము చేయుచునాన్డు; ఇందువలన ఒకడు ఆకలిగొనును 

మరియొకడు మతుత్డవును. 

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 
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1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 63:3 => నీ కృప జీవముకంటె ఉతత్మము నా పెదవులు నినున్ సుత్తించును. 

కీరత్నలు 63:4 => నా మంచముమీద నినున్ జాఞ్పకము చేసికొని రాతిర్ జాములయందు నినున్ 

ధాయ్నించునపుప్డు 

కీరత్నలు 63:5 => కొర్వువ్ మెదడు నాకు దొరకినటుల్గా నా పార్ణము తృపిత్పొందుచునన్ది ఉతస్హించు 

పెదవులతో నా నోరు నినున్గూరిచ్ గానము చేయుచునన్ది  

పరమగీతము 1:4 => ననున్ ఆకరిష్ంచుము మేము నీయొదద్కు పరుగెతిత్ వచెచ్దము రాజు తన 

అంతఃపురములోనికి ననున్ చేరుచ్కొనెను నినున్బటిట్ మేము సంతోషించి ఉతస్హించెదము 

దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మను ఎకుక్వగా సమ్రించెదము యథారథ్మైన మనసుస్తో వారు నినున్ 

పేర్మించుచునాన్రు.  

పరమగీతము 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.  

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

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 9:16 => నా జనులు యెహోవా దేశములో కిరీటమందలి రతన్ములవలె నునాన్రు గనుక 

కాపరి తన మందను రకిష్ంచునటుల్ వారి దేవుడైన యెహోవా ఆ దినమున వారిని రకిష్ంచును. 
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జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:13 => కొందరైతే వీరు కొర్తత్ మదయ్ముతో నిండియునాన్రని అపహాసయ్ము 

చేసిరి. 

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 2:15 => మీరు ఊహించునటుట్ వీరు మతుత్లు కారు, పొర్దుద్బొడిచి 

జామయిన కాలేదు. 

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 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

గలతీయులకు 5:24 => కీర్సుత్యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని యిచఛ్లతోను దురాశలతోను 

సిలువవేసి యునాన్రు. 
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గలతీయులకు 5:25 => మనము ఆతమ్ననుసరించి జీవించువారమైతిమా ఆతమ్ను అనుసరించి 

కర్మముగా నడుచుకొందము. 

లేవీయకాండము 10:9 => మీరు చావకుండునటుల్ నీవును నీ కుమారులును దార్కాష్రసమునే గాని 

మదయ్మునే గాని తార్గకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:3 => దార్కాష్రసపు చిరకనైనను మదయ్పు చిరకనైనను తార్గవలదు; ఏ 

దార్కాష్రసమునైనను తార్గవలదు; పచిచ్విగాని యెండినవిగాని దార్క్షపండల్ను తినవలదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:6 => మీరు రొటెట్ తినలేదు, దార్కాష్రసమేగాని మదయ్మేగాని తార్గలేదని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

రూతు 3:7 => బోయజు మనసుస్న సంతోషించునటుల్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని లోపలికి పోయి 

ధానయ్పు కుపప్యొదద్ పండుకొనినపుప్డు ఆమె మెలల్గా పోయి అతని కాళల్మీదనునన్ బటట్ తీసి 

పండుకొనెను. 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

1 రాజులు 2 0 : 1 2 = > బనహ్దదును ఆ రాజులును గుడారములయందు విందు 

జరిగించుకొనుచుండగా, ఈ పర్తుయ్తత్రము వారికి వచెచ్ను గనుక అతడు తన సేవకులను పిలిపించి 

యుదధ్మునకు సిదధ్పడుడని ఆజాఞ్పించెను. వారు సనన్దుధ్లై పటట్ణము ఎదుట నిలువగా 

2 రాజులు 3:15 => నాయొదద్కు వీణ వాయించగల యొకనిని తీసికొనిరముమ్. వాదయ్కుడొకడు వచిచ్ 

వాయించుచుండగా యెహోవా హసత్ము2 అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఈ మాట పర్కటన 

చేసెను. 

ఎసేత్రు 1:10 => ఏడవ దినమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గి సంతోషముగా నునన్పుప్డు, 

కూడివచిచ్న జనమునకును, అధిపతులకును రాణియైన వషిత్యొకక్ సౌందరయ్మును కనుపరచవలెనని 

రాజ కిరీటము ధరించుకొనిన ఆమెను తన సనిన్ధికి పిలుచుకొని వచుచ్నటుల్ 
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కీరత్నలు 16:5 => యెహోవా నా సావ్సథ్య్భాగము నా పానీయభాగము నీవే నా భాగమును 

కాపాడుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 47:6 => దేవుని కీరిత్ంచుడి కీరిత్ంచుడి మన రాజును కీరిత్ంచుడి కీరిత్ంచుడి. 

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  

సామెతలు 23:30 => దార్కాష్రసముతో పొర్దుద్పుచుచ్వారికే గదా కలిపిన దార్కాష్రసము రుచిచూడ 

చేరువారికే గదా. 

సామెతలు 25:16 => తేనె కనుగొంటివా? తగినంతమటుట్కే తార్గుము అధికముగా తార్గినయెడల 

కకిక్వేయుదువేమో 

సామెతలు 31:7 => వారు తార్గి తమ పేదరికము మరతురు తమ శర్మను ఇక తలంచకుందురు. 

పర్సంగి 2:3 => నా మనసుస్ ఇంకను జాఞ్నము అనుసరించుచుండగా ఆకాశము కిర్ంద తాము 

బర్దుకుకాలమంతయు మనుషుయ్లు ఏమి చేసి మేలు అనుభవింతురో చూడవలెనని తలచి, నా 

దేహమును దార్కాష్రసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు, మతిహీనత యొకక్ సంగతి అంతయు 

గర్హింతుననియు నా మనసుస్లో నేను యోచన చేసికొంటిని. 

పర్సంగి 10:19 => నవువ్లాటలు పుటిట్ంచుటకై వారు విందు చేయుదురు, దార్కాష్రసపానము వారి 

పార్ణమునకు సంతోషకరము; దర్వయ్ము అనిన్టికి అకక్రకు వచుచ్ను. 

పరమగీతము 2:12 => దేశమంతట పువువ్లు పూసియునన్వి పిటట్లు కోలాహలముచేయు కాలము 

వచెచ్ను పావుర సవ్రము మన దేశములో వినబడుచునన్ది. 

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 24:9 => పాటలు పాడుచు మనుషుయ్లు దార్కాష్రసము తార్గరు పానము చేయువారికి 

మదయ్ము చేదాయెను 

యిరిమ్యా 35:7 => మరియు మీరు ఇలుల్ కటుట్కొనవదుద్, వితత్నములు వితత్వదుద్, దార్క్షతోట 

నాటవదుద్, అది మీకుండనేకూడదు; మీరు పరవాసముచేయు దేశములో దీరాఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ మీ 

దినములనిన్యు గుడారములలోనే మీరు నివసింపవలెనని అతడు మాకాజాఞ్పించెను. 

హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

జెకరాయ్ 10:7 => ఎఫార్యిమువారు బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస పానము చేయువారు 

సంతోషించునటుల్ వారు మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడడ్లు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, 

యెహోవానుబటిట్ వారు హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించుదురు. 

మారుక్ 14:26 => అంతట వారు కీరత్న పాడి ఒలీవలకొండకు వెళి ల్రి. 

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 22:18 => ఇకమీదట దేవుని రాజయ్ము వచుచ్వరకు నేను దార్కాష్రసము తార్గనని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

యోహాను 15:11 => మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూరణ్ము 

కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 
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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 13:52 => అయితే శిషుయ్లు ఆనందభరితులై పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారైరి. 

రోమీయులకు 8:13 => మీరు శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచినయెడల చావవలసినవారైయుందురు 

గాని ఆతమ్చేత శారీరకిర్యలను చంపినయెడల జీవించెదరు. 

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 5:23 => ఇకమీదట నీళేల్ తార్గక నీ కడుపు జబుబ్ నిమితత్మును తరచుగా వచుచ్ 

బలహీనతల కోసరమును దార్కాష్రసము కొంచెముగా పుచుచ్కొనుము. 

2 తిమోతి 1:14 => నీకు అపప్గింపబడిన ఆ మంచి పదారథ్మును మనలో నివసించు 

పరిశుదాధ్తమ్వలన కాపాడుము. 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

వచనము 22 

సతరీలారా, పర్భువునకువలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడియుండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 
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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. 

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. 

యాకోబు 5:13 => మీలో ఎవనికైనను శర్మ సంభవించెనా? అతడు పార్రథ్న చేయవలెను; 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీరత్నలు పాడవలెను. 

కీరత్నలు 95:2 => కృతజఞ్తాసుత్తులతో ఆయన సనిన్ధికి వచెచ్దము కీరత్నలు పాడుచు ఆయన పేరట 

సంతోషగానము చేయుదము. 

కీరత్నలు 105:2 => ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన ఆశచ్రయ్కారయ్ము 

లనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ చేయుడి 

మతత్యి 26:30 => అంతట వారు కీరత్న పాడి ఒలీవల కొండకు వెళి ల్రి. 

కీరత్నలు 47:7 => దేవుడు సరవ్భూమికి రాజైయునాన్డు రమయ్ముగా కీరత్నలు పాడుడి. 

కీరత్నలు 47:8 => దేవుడు అనయ్జనులకు రాజైయునాన్డు దేవుడు తన పరిశుదధ్ సింహాసనముమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 62:8 => జనులారా, యెలల్పుప్డు ఆయనయందు నమిమ్కయుంచుడి ఆయన సనిన్ధిని మీ 

హృదయములు కుమమ్రించుడి దేవుడు మనకు ఆశర్యము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 86:12 => నా పూరణ్హృదయముతో నేను నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదను నీ 

నామమును నితయ్ము మహిమపరచెదను. 

కీరత్నలు 105:3 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి. యెహోవాను వెదకువారు 

హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక. 
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కీరత్నలు 147:7 => కృతజఞ్తాసుత్తులతో యెహోవాను కీరిత్ంచుడి. సితారాతో మన దేవుని కీరిత్ంచుడి. 

యెషయా 65:14 => నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు 

చింతాకార్ంతులై యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత పర్లాపించెదరు.  

మతత్యి 15:8 => ఈ పర్జలు తమ పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు 

దూరముగా ఉనన్ది;  

యోహాను 4:23 => అయితే యథారథ్ముగా ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను తండిర్ని 

ఆరాధించుకాలము వచుచ్చునన్ది; అది ఇపుప్డును వచేచ్యునన్ది; తనున్ ఆరాధించువారు అటిట్వారే 

కావలెనని తండిర్ కోరుచునాన్డు (మూలభాషలో - వెదుకుచునాన్డు) 

యోహాను 4:24 => దేవుడు ఆతమ్గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను 

ఆరాధింపవలెననెను.  

2 సమూయేలు 23:1 => దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే; యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు 

పలికిన దేవోకిత్ యిదే; యాకోబు దేవునిచేత అభిషికుత్డై మహాధిపతయ్ము నొందినవాడును 

ఇశార్యేలీయుల సోత్తర్ గీతములను మధురగానము చేసిన గాయకుడునగు దావీదు పలికిన దేవోకిత్ 

యిదే. 

2 రాజులు 3:15 => నాయొదద్కు వీణ వాయించగల యొకనిని తీసికొనిరముమ్. వాదయ్కుడొకడు వచిచ్ 

వాయించుచుండగా యెహోవా హసత్ము2 అతనిమీదికి వచెచ్ను గనుక అతడు ఈ మాట పర్కటన 

చేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును 

కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు 

వంతులచొపుప్న తమ పని చూచుకొనుచుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన అదుభ్త 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ చేయుడి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 25:6 => వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును 

రాజు చేసియునన్ కటట్డ పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు 

వాయించుచు గానము చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 

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. 

ఎసేత్రు 1:10 => ఏడవ దినమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గి సంతోషముగా నునన్పుప్డు, 

కూడివచిచ్న జనమునకును, అధిపతులకును రాణియైన వషిత్యొకక్ సౌందరయ్మును కనుపరచవలెనని 

రాజ కిరీటము ధరించుకొనిన ఆమెను తన సనిన్ధికి పిలుచుకొని వచుచ్నటుల్ 

కీరత్నలు 27:6 => ఇపుప్డు ననున్ చుటుట్కొనియునన్ నా శతుర్వులకంటె ఎతుత్గా నా తల యెతత్బడును. 

ఆయన గుడారములో నేను ఉతాస్హధవ్ని చేయుచు బలులు అరిప్ంచెదను. నేను పాడెదను, 

యెహోవానుగూరిచ్ సుత్తిగానము చేసెదను. 

కీరత్నలు 33:3 => ఆయననుగూరిచ్ నూతనకీరత్న పాడుడి ఉతాస్హధవ్నితో ఇంపుగా వాయించుడి. 

కీరత్నలు 69:31 => ఎదుద్కంటెను, కొముమ్లును డెకక్లునుగల కోడెకంటెను అది యెహోవాకు 

పీర్తికరము  

కీరత్నలు 81:2 => కీరత్న యెతుత్డి గిలకతపెప్ట పటుట్కొనుడి సవ్రమండలమును మనోహరమైన 

సితారాను వాయించుడి. 

కీరత్నలు 92:1 => యెహోవాను సుత్తించుట మంచిది మహోనన్తుడా,  

కీరత్నలు 95:1 => రండి యెహోవానుగూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుదము మన రక్షణ దురగ్మునుబటిట్ 

సంతోషగానము చేయుదము 

కీరత్నలు 113:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా సేవకులారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 

యెహోవా నామమును సుత్తించుడి. 

కీరత్నలు 138:1 => నేను నా పూరణ్హృదయముతో నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను దేవతల 

యెదుట నినున్ కీరిత్ంచెదను. 
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పర్సంగి 10:19 => నవువ్లాటలు పుటిట్ంచుటకై వారు విందు చేయుదురు, దార్కాష్రసపానము వారి 

పార్ణమునకు సంతోషకరము; దర్వయ్ము అనిన్టికి అకక్రకు వచుచ్ను. 

యెషయా 24:9 => పాటలు పాడుచు మనుషుయ్లు దార్కాష్రసము తార్గరు పానము చేయువారికి 

మదయ్ము చేదాయెను 

యెషయా 26:1 => ఆ దినమున యూదా దేశములో జనులు ఈ కీరత్న పాడుదురు బలమైన 

పటట్ణమొకటి మనకునన్ది రక్షణను దానికి పార్కారములుగాను బురుజులుగాను ఆయన 

నియమించియునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 40:44 => లోపటి గుమమ్ము బయట లోపటి ఆవరణములో ఉతత్రపు 

గుమమ్ముదగగ్రనుండి దకిష్ణముగా చూచు నొకటియు, తూరుప్ గుమమ్ము దగగ్రనుండి ఉతత్రముగా 

చూచు నొకటియు రెండు గదులుండెను. 

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

జెకరాయ్ 10:7 => ఎఫార్యిమువారు బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస పానము చేయువారు 

సంతోషించునటుల్ వారు మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడడ్లు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, 

యెహోవానుబటిట్ వారు హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించుదురు. 

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 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడడ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

లూకా 22:18 => ఇకమీదట దేవుని రాజయ్ము వచుచ్వరకు నేను దార్కాష్రసము తార్గనని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

Page  of 755 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

1 కొరిందీయులకు 2:13 => మనుషయ్జాఞ్నము నేరుప్ మాటలతో గాక ఆతమ్ సంబంధమైన 

సంగతులను ఆతమ్ సంబంధమైన సంగతులతో సరిచూచుచు, ఆతమ్ నేరుప్ మాటలతో వీటినిగూరిచ్యే 

మేము బోధించుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

వచనము 23 

కీర్సుత్ సంఘమునకు శిరసైస్ యునన్లాగున పురుషుడు భారయ్కు శిరసైస్యునాన్డు. కీర్సేత్ శరీరమునకు 

రక్షకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

కీరత్నలు 34:1 => నేనెలల్పుప్డు యెహోవాను సనున్తించెదను. నితయ్ము ఆయన కీరిత్ నా నోట 

నుండును. 

యెషయా 63:7 => యెహోవా మనకు చేసినవాటనిన్టినిబటిట్ యెహోవా కృపాతిశయమును 

యెహోవా సోత్తర్ములను గానముచేతును. తన వాతస్లయ్మునుబటిట్యు కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్యు 

ఇశార్యేలుయొకక్ వంశసుథ్లకు ఆయన చూపిన మహాకనికరమును నేను పర్కటన చేసెదను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:41 => ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాతుర్లని 

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

1 కొరిందీయులకు 1:4 => కీర్సుత్యేసునందు మీకు అనుగర్హింపబడిన దేవుని కృపను చూచి, మీ 

విషయమై నా దేవునికి ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:3 => మొదటి దినమునుండి ఇదివరకు సువారత్ విషయములో మీరు నాతో 

పాలివారై యుండుట చూచి, 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

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. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:18 => పర్తి విషయమునందును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఈలాగు 

చేయుట యేసుకీర్సుత్నందు మీ విషయములో దేవుని చితత్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలల్పుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 
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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. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

యోహాను 14:14 => నా నామమున మీరు ననేన్మి అడిగినను నేను చేతును.  

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 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. 

యోహాను 16:25 => ఈ సంగతులు గూఢారథ్ముగా మీతో చెపిప్తిని; అయితే నేనిక యెనన్డును 

గూఢారథ్ముగా మీతో మాటలాడక తండిర్నిగూరిచ్ మీకు సప్షట్ముగా తెలియజెపుప్ గడియ వచుచ్చునన్ది. 

యోహాను 16:26 => ఆ దినమందు మీరు నా పేరట అడుగుదురు గాని మీ విషయమై నేను తండిర్ని 

వేడుకొందునని మీతో చెపుప్టలేదు. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 
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1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

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 . 

లేవీయకాండము 7:12 => వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ 

రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియు పొంగనివియునైన పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు 

పొంగనివియునైన పలచని అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న గోధుమపిండి వంటలను 

అరిప్ంపవలెను. 

2 సమూయేలు 23:1 => దావీదు రచించిన చివరి మాటలు ఇవే; యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు 

పలికిన దేవోకిత్ యిదే; యాకోబు దేవునిచేత అభిషికుత్డై మహాధిపతయ్ము నొందినవాడును 

ఇశార్యేలీయుల సోత్తర్ గీతములను మధురగానము చేసిన గాయకుడునగు దావీదు పలికిన దేవోకిత్ 

యిదే. 

కీరత్నలు 27:6 => ఇపుప్డు ననున్ చుటుట్కొనియునన్ నా శతుర్వులకంటె ఎతుత్గా నా తల యెతత్బడును. 

ఆయన గుడారములో నేను ఉతాస్హధవ్ని చేయుచు బలులు అరిప్ంచెదను. నేను పాడెదను, 

యెహోవానుగూరిచ్ సుత్తిగానము చేసెదను. 

కీరత్నలు 57:7 => నా హృదయము నిబబ్రముగా నునన్ది దేవా, నా హృదయము నిబబ్రముగా 

నునన్ది నేను పాడుచు సుత్తిగానము చేసెదను.  

కీరత్నలు 69:31 => ఎదుద్కంటెను, కొముమ్లును డెకక్లునుగల కోడెకంటెను అది యెహోవాకు 

పీర్తికరము  

కీరత్నలు 71:6 => గరభ్వాసినైనది మొదలుకొని నీవే నాకు పార్పకుడవై యుంటివి తలిల్గరభ్మునుండి 

ననున్ ఉదభ్వింపజేసినవాడవు నీవే నినున్గూరిచ్ నేను నితయ్ము సుత్తిగానము చేయుదును.  
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కీరత్నలు 113:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా సేవకులారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 

యెహోవా నామమును సుత్తించుడి. 

యెషయా 26:1 => ఆ దినమున యూదా దేశములో జనులు ఈ కీరత్న పాడుదురు బలమైన 

పటట్ణమొకటి మనకునన్ది రక్షణను దానికి పార్కారములుగాను బురుజులుగాను ఆయన 

నియమించియునాన్డు. 

మతత్యి 26:30 => అంతట వారు కీరత్న పాడి ఒలీవల కొండకు వెళి ల్రి. 

రోమీయులకు 1:8 => మీ విశావ్సము సరవ్లోకమున పర్చురము చేయబడుచుండుటనుబటిట్, మొదట 

మీ యందరినిమితత్ము యేసుకీర్సుత్దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ను. కాగా మనసుస్ విషయములో నేను దైవనియమమునకును, శరీర విషయములో 

పాపనియమమునకును దాసుడనై యునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:14 => నా నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరని యెవరైనను 

చెపప్కుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 15:57 => అయినను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మూలముగా మనకు జయము 

అనుగర్హించుచునన్ దేవునికి సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

2 కొరిందీయులకు 2:14 => మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ 

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 
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కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజుఞ్లై యుండుడి. 

1 తిమోతి 2:1 => మనము సంపూరణ్భకిత్యు మానయ్తయు కలిగి, నెమమ్దిగాను సుఖముగాను 

బర్దుకు నిమితత్ము, అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా మనుషుయ్లందరి కొరకును 

వచనము 24 

సంఘము కీర్సుత్నకు లోబడినటుట్గా భారయ్లు కూడ పర్తి విషయములోను తమ పురుషులకు 

లోబడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:22 => సతరీలారా, పర్భువునకువలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:24 => సంఘము కీర్సుత్నకు లోబడినటుట్గా భారయ్లు కూడ పర్తి విషయములోను 

తమ పురుషులకు లోబడవలెను. 

ఆదికాండము 16:9 => అపుప్డు యెహోవా దూత నీ యజమానురాలియొదద్కు తిరిగివెళి ల్ 

ఆమెచేతికిర్ంద అణిగియుండుమని దానితో చెపెప్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:24 => అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు 

కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు లోబడిరి. 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

రోమీయులకు 13:2 => కాబటిట్ అధికారమును ఎదిరించువాడు దేవుని నియమమును 

ఎదిరించుచునాన్డు; ఎదిరించువారు తమమీదికి తామే శిక్ష తెచుచ్కొందురు. 

రోమీయులకు 13:3 => పర్భుతవ్ము చేయువారు చెడడ్కారయ్ములకేగాని మంచికారయ్ములకు 

భయంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని పరిచారకులు; వారికి భయపడక 

ఉండకోరితివా, మేలు చేయుము, అపుప్డు వారిచేత మెపుప్ పొందుదువు. 
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రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడడ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

రోమీయులకు 13:5 => కాబటిట్ ఆగర్హభయమునుబటిట్ మాతర్ము కాక మనసాస్కిష్నిబటిట్యు 

లోబడియుండుట ఆవశయ్కము. 

1 కొరిందీయులకు 16:16 => కాబటిట్ సహోదరులారా, అటిట్వారికిని, పనిలో సహాయము చేయుచు 

పర్యాసపడుచు ఉండువారికందరి కిని మీరు విధేయులై యుండవలెనని మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

1 తిమోతి 2:11 => సతరీలు మౌనముగా ఉండి, సంపూరణ్ విధేయతతో నేరుచ్కొనవలెను. 

1 తిమోతి 3:4 => సంపూరణ్మానయ్త కలిగి తన పిలల్లను సావ్ధీనపరచుకొనుచు, తన యింటివారిని 

బాగుగా ఏలువాడునై యుండవలెను. 

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 2:13 => మనుషుయ్లు నియమించు పర్తి కటట్డకును పర్భువు నిమితత్మై లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 
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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. 

సామెతలు 24:21 => నా కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును ఘనపరచుము ఆలాగు 

చేయనివారి జోలికి పోకుము.  

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

రూతు 2:7 => ఆమె నేను కోయువారి వెనుకకు పనల మధయ్ను ఏరుకొని కూరుచ్కొనుటకు దయచేసి 

నాకు సెలవిమమ్ని అడిగెను. ఆమె వచిచ్ ఉదయము మొదలుకొని యిదివరకు ఏరుకొను చుండెను, 

కొంతసేపు మాతర్ము ఆమె యింట కూరుచ్ండెనని వాడు చెపెప్ను. 

సామెతలు 16:6 => కృపాసతయ్ములవలన దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగును యెహోవాయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుండుటవలన మనుషుయ్లు చెడుతనమునుండి తొలగిపోవుదురు. 

లూకా 2:51 => అంతట ఆయన వారితో కూడ బయలుదేరి నజరేతునకు వచిచ్ వారికి లోబడి 

యుండెను. ఆయన తలిల్ ఈ సంగతులనిన్టిని తన హృదయములో భదర్ము చేసికొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 
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కొలొసస్యులకు 1:7 => ఎపఫార్ అను మా పిర్యుడైన తోడి దాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను 

నేరుచ్కొంటిరి. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

వచనము 25 

పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ సంఘమును పేర్మించి,  

ఎఫెసీయులకు 5:24 => సంఘము కీర్సుత్నకు లోబడినటుట్గా భారయ్లు కూడ పర్తి విషయములోను 

తమ పురుషులకు లోబడవలెను. 

ఆదికాండము 3:16 => ఆయన సతరీతో నీ పర్యాసమును నీ గరభ్వేదనను నేను మికిక్లి 

హెచిచ్ంచెదను; వేదనతో పిలల్లను కందువు; నీ భరత్యెడల నీకు వాంఛ కలుగును; అతడు నినున్ 

ఏలునని 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. 

ఎసేత్రు 1:17 => ఏలయనగా రాజైన అహషేవ్రోషు తన రాణియైన వషిత్ని తన సనిన్ధికి పిలుచుకొని 

రావలెనని ఆజాఞ్పింపగా ఆమె రాలేదను సంగతి బయలుపడగానే సతరీలందరు దాని విని, ముఖము 

ఎదుటనే తమ పురుషులను తిరసాక్రము చేయుదురు. 

ఎసేత్రు 1:18 => మరియు పారసీకుల యొకక్యు మాదీయుల యొకక్యు నాయకపతున్లు రాణి 

చేసినదాని సమాచారము విని, రాణి పలికినటుల్ ఈ దినమందు రాజుయొకక్ అధిపతులందరితో 

పలుకుదురు. దీనివలన బహు తిరసాక్రమును కోపమును పుటుట్ను. 

ఎసేత్రు 1:20 => మరియు రాజు చేయు నిరణ్యము విసాత్రమైన తమ రాజయ్మందంతట 

పర్కటించినయెడల, ఘనురాలు గాని అలుప్రాలుగాని సతరీలందరు తమ పురుషులను సనామ్నించుదురని 

చెపెప్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 14:34 => సతరీలు సంఘములలో మౌనముగా ఉండవలెను; వారు లోబడి 

యుండవలసినదే గాని, మాటలాడుటకు వారికి సెలవు లేదు. ఈలాగు ధరమ్శాసత్రమును చెపుప్చునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:18 => భారయ్లారా, మీ భరత్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది పర్భువునుబటిట్ 

యుకత్మైయునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:19 => భరత్లారా, మీ భారయ్లను పేర్మించుడి, వారిని నిషు ఠ్రపెటట్కుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:20 => పిలల్లారా, అనిన్ విషయములలో మీ తలిదండుర్ల మాట వినుడి; ఇది 

పర్భువునుబటిట్ మెచుచ్కొనతగినది. 

కొలొసస్యులకు 3:21 => తండుర్లారా, మీ పిలల్ల మనసుస్ కుర్ంగకుండునటుల్ వారికి కోపము 

పుటిట్ంపకుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:25 => అనాయ్యము చేసినవానికి తాను చేసిన అనాయ్యము కొలది మరల 

లభించును, పక్షపాతముండదు. 

1 తిమోతి 2:11 => సతరీలు మౌనముగా ఉండి, సంపూరణ్ విధేయతతో నేరుచ్కొనవలెను. 

1 తిమోతి 2:12 => సతరీ మౌనముగా ఉండవలసినదేగాని, ఉపదేశించుటకైనను, పురుషుని మీద అధి 

కారము చేయుటకైనను ఆమెకు సెలవియయ్ను. 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 

1 పేతురు 3:1 => అటువలె సతరీలారా, మీరు మీ సవ్పురుషులకు లోబడియుండుడి; 
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1 పేతురు 3:2 => అందువలన వారిలో ఎవరైనను వాకయ్మునకు అవిధేయులైతే, వారు భయముతో 

కూడిన మీ పవితర్ పర్వరత్న చూచి, వాకయ్ము లేకుండనే తమ భారయ్ల నడవడివలన రాబటట్బడవచుచ్ను. 

1 పేతురు 3:3 => జడలు అలుల్కొనుటయు, బంగారు నగలు పెటుట్కొనుటయు, వసత్రములు 

ధరించుకొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక, 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

1 పేతురు 3:5 => అటువలె పూరవ్ము దేవుని ఆశర్యించిన పరిశుదధ్ సతరీలును తమ సవ్పురుషులకు 

లోబడి యుండుటచేత తముమ్ను తాము అలంకరించుకొనిరి. 

1 పేతురు 3:6 => ఆ పర్కారము శారా అబార్హామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి 

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 
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సంఖాయ్కాండము 30:8 => ఆమె భరత్ వినినదినమందే ఆకేష్పణ చేసినయెడల, అతడు ఆమె 

మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిని ఆమె నిరాలోచనగా తనమీద పెటుట్కొనిన ఒటుట్లను రదుద్చేసినవాడగును; 

యెహోవా ఆమెను క్షమించును. 

రూతు 1:8 => నయోమి తన యిదద్రు కోడండర్ను చూచి మీరు మీ తలుల్ల యిండల్కు తిరిగివెళుల్డి; 

చనిపోయిన వారియెడలను నాయెడలను మీరు దయచూపినటుల్ యెహోవా మీయెడల దయచూపును 

గాక; 

ఎసేత్రు 1:12 => రాణియైన వషిత్ నపుంసకులచేత ఇయయ్బడిన రాజాజఞ్ పర్కారము వచుచ్టకు 

ఒపప్కపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము రగులుకొనెను. 

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. 

పరమగీతము 2:7 => యెరూషలేము కుమారెత్లారా, పొలములోని యిఱుఱ్లనుబటిట్యు 

లేళల్నుబటిట్యు మీచేత పర్మాణము చేయించుకొని పేర్మకు ఇషట్మగువరకు మీరు లేపకయు 

కలతపరచకయు నుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను.  

1 కొరిందీయులకు 11:3 => పర్తి పురుషునికి శిరసుస్ కీర్సత్నియు, సతరీకి శిరసుస్ పురుషుడనియు, 

కీర్సుత్నకు శిరసుస్ దేవుడనియు మీరు తెలిసికొనవలెనని కోరుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:21 => కీర్సుత్నందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:33 => మెటుట్కు మీలో పర్తి పురుషుడును తననువలె తన భారయ్ను పేర్మింపవలెను, 

భారయ్యైతే తన భరత్యందు భయము కలిగి యుండునటుల్ చూచుకొనవలెను. 

వచనము 26 

అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, పరిశుదధ్మైనదిగాను,  
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1 కొరిందీయులకు 11:3 => పర్తి పురుషునికి శిరసుస్ కీర్సత్నియు, సతరీకి శిరసుస్ పురుషుడనియు, 

కీర్సుత్నకు శిరసుస్ దేవుడనియు మీరు తెలిసికొనవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:4 => ఏ పురుషుడు తలమీద ముసుకు వేసికొని పార్రథ్న చేయునో లేక 

పర్వచించునో, ఆ పురుషుడు తన తలను అవమానపరచును. 

1 కొరిందీయులకు 11:5 => ఏ సతరీ తలమీద ముసుకు వేసికొనక పార్రథ్న చేయునో లేక పర్వచించునో, 

ఆ సతరీ తన తలను అవమానపరచును; ఏలయనగా అది ఆమెకు కౌష్రము చేయబడినటుట్గానే 

యుండును. 

1 కొరిందీయులకు 11:6 => సతరీ ముసుకు వేసికొననియెడల ఆమె తలవెండుర్కలు 

కతిత్రించుకొనవలెను. కతిత్రించుకొనుటయైనను కౌష్రము చేయించుకొనుటయైనను సతరీ కవమానమైతే 

ఆమె ముసుకు వేసికొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:7 => పురుషుడైతే దేవుని పోలికయు మహిమయునైయునాన్డు గనుక 

తలమీద ముసుకు వేసికొనకూడదు గాని సతరీ పురుషుని మహిమయైయునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 11:8 => ఏలయనగా సతరీ పురుషునినుండి కలిగెనే గాని పురుషుడు సతరీనుండి 

కలుగలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు సతరీ పురుషునికొరకే గాని పురుషుడు సతరీకొరకు 

సృషిట్ంపబడలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 11:10 => ఇందువలన దేవదూతలనుబటిట్ అధికార సూచన సతరీకి తలమీద 

ఉండవలెను. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 4:15 => పేర్మగలిగి సతయ్ము చెపుప్చు కీర్సుత్వలె ఉండుటకు, మనమనిన్ 

విషయములలో ఎదుగుదము. 
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కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 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. 

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, 

హోషేయ 2:19 => నీవు నితయ్ము నాకుండునటుల్గా నేను నీతినిబటిట్ తీరుప్తీరుచ్టవలనను, 

దయాదాకిష్ణయ్ములు చూపుటవలనను నినున్ పర్ధానము చేసికొందును. 

రోమీయులకు 7:4 => కావున నా సహోదరులారా, మనము దేవునికొరకు ఫలమును ఫలించునటుల్ 

మృతులలోనుండి లేపబడిన కీర్సుత్ అను వేరొకని చేరుటకై మీరును ఆయన శరీరముదావ్రా 

ధరమ్శాసత్రము విషయమై మృతులైతిరి. 

రోమీయులకు 12:5 => ఆలాగే అనేకులమైన మనము కీర్సుత్లో ఒకక్ శరీరముగా ఉండి, 

ఒకనికొకరము పర్తేయ్కముగా అవయవములమై యునాన్ము. 
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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 6:15 => మీ దేహములు కీర్సుత్నకు అవయవములైయునన్వని మీరెరుగరా? నేను 

కీర్సుత్యొకక్ అవయవములను తీసికొని వేశయ్యొకక్ అవయవములుగా చేయుదునా? 

అదెంతమాతర్మును తగదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:27 => అటువలె, మీరు కీర్సుత్యొకక్ శరీరమైయుండి వేరు వేరుగా 

అవయవములై 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. 

వచనము 27 

నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని నిలువబెటుట్కొనవలెనని, 

వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై దానికొరకు తనున్ తాను 

అపప్గించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:33 => మెటుట్కు మీలో పర్తి పురుషుడును తననువలె తన భారయ్ను పేర్మింపవలెను, 

భారయ్యైతే తన భరత్యందు భయము కలిగి యుండునటుల్ చూచుకొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:13 => నేను మీతో చెపిప్నవాటిననిన్టిని జాగర్తత్గా గైకొనవలెను; వేరొక దేవుని 

పేరు ఉచచ్రింపకూడదు; అది నీ నోటనుండి రానియయ్ తగదు. 
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నిరగ్మకాండము 29:35 => నేను నీకాజాఞ్పించిన వాటనిన్టినిబటిట్ నీవు అటుల్ అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని పర్తిషఠ్పరచవలెను. 

కొలొసస్యులకు 3:20 => పిలల్లారా, అనిన్ విషయములలో మీ తలిదండుర్ల మాట వినుడి; ఇది 

పర్భువునుబటిట్ మెచుచ్కొనతగినది. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

తీతుకు 2:9 => దాసులైనవారు అనిన్ విషయములయందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును 

అలంకరించునటుల్, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెపప్క, 

ఎసేత్రు 1:12 => రాణియైన వషిత్ నపుంసకులచేత ఇయయ్బడిన రాజాజఞ్ పర్కారము వచుచ్టకు 

ఒపప్కపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము రగులుకొనెను. 

యెషయా 55:4 => ఇదిగో జనములకు సాకిష్గా అతని నియమించితిని జనములకు రాజుగాను 

అధిపతిగాను అతని నియమించితిని 

మతత్యి 22:2 => పరలోకరాజయ్ము, తన కుమారునికి పెండిల్విందు చేసిన యొక రాజును 

పోలియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 11:3 => పర్తి పురుషునికి శిరసుస్ కీర్సత్నియు, సతరీకి శిరసుస్ పురుషుడనియు, 

కీర్సుత్నకు శిరసుస్ దేవుడనియు మీరు తెలిసికొనవలెనని కోరుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:21 => కీర్సుత్నందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:22 => సతరీలారా, పర్భువునకువలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడియుండుడి. 

1 తిమోతి 3:5 => ఎవడైనను తన యింటివారిని ఏలనేరకపోయినయెడల అతడు దేవుని 

సంఘమును ఏలాగు పాలించును? 
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హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

వచనము 28 

అటువలెనే పురుషులు కూడ తమ సొంత శరీరములనువలె తమ భారయ్లను పేర్మింపబదుధ్లై 

యునాన్రు. తన భారయ్ను పేర్మించువాడు తనున్ పేర్మించుకొనుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:28 => అటువలెనే పురుషులు కూడ తమ సొంత శరీరములనువలె తమ భారయ్లను 

పేర్మింపబదుధ్లై యునాన్రు. తన భారయ్ను పేర్మించువాడు తనున్ పేర్మించుకొనుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

ఆదికాండము 24:67 => ఇసాస్కు తలిల్యైన శారా గుడారములోనికి ఆమెను తీసికొనిపోయెను. అటుల్ 

అతడు రిబాక్ను పరిగర్హింపగా ఆమె అతనికి భారయ్ ఆయెను; అతడు ఆమెను పేర్మించెను. అపుప్డు 

ఇసాస్కు తన తలిల్ విషయమై దుఃఖనివారణ పొందెను. 

2 సమూయేలు 12:3 => అయితే ఆ దరిదుర్నికి తాను కొనుకొక్నిన యొక చినన్ ఆడు గొఱఱ్పిలల్ తపప్ 

ఏమియు లేకపోయెను. వాడు దానిని పెంచుకొనుచుండగా అది వానియొదద్ను వాని బిడడ్లయొదద్ను 

ఉండి పెరిగి వాని చేతిముదద్లు తినుచు వాని గినెన్లోనిది తార్గుచు వాని కౌగిట పండుకొనుచు వానికి 

కుమారెత్వలె ఉండెను. 

సామెతలు 5:18 => నీ ఊట దీవెన నొందును. నీ యౌవనకాలపు భారయ్యందు సంతోషింపుము. 

సామెతలు 5:19 => ఆమె అతిపిర్యమైన లేడి, అందమైన దుపిప్ ఆమె రొముమ్లవలన నీవు ఎలల్పుప్డు 

తృపిత్నొందుచుండుము. ఆమె పేర్మచేత నితయ్ము బదుధ్డవై యుండుము. 

కొలొసస్యులకు 3:19 => భరత్లారా, మీ భారయ్లను పేర్మించుడి, వారిని నిషు ఠ్రపెటట్కుడి. 
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1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

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 22:20 => ఆ పర్కారమే భోజనమైన తరువాత ఆయన గినెన్యు పటుట్కొని ఈ గినెన్ మీకొరకు 

చిందింపబడుచునన్ నా రకత్మువలననైన కొర్తత్ నిబంధన. 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

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. 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

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 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 1:21 => మీరు క్షయ బీజమునుండి కాక, శాశవ్తమగు జీవముగల దేవుని 

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

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 26:7 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు 

అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు 

ఆమె నిమితత్ము ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

Page  of 774 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

లేవీయకాండము 8:22 => అతడు రెండవ పొటే ట్లును, అనగా ఈ పర్తిషిఠ్తమైన పొటే ట్లును 

తీసికొనిరాగా అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటే ట్లు తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 9:12 => అపుప్డతడు దహనబలి పశువును వధించెను. అహరోను కుమారులు 

అతనికి దాని రకత్మునపప్గింపగా అతడు బలిపీఠముచుటుట్ దానిని పోర్కిష్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 19:19 => మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను. ఏడవ దినమున వాడు పాపశుదిధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 

రూతు 4:10 => మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, 

చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు 

కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన రూతను మోయాబీయురాలిని 

సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను 

పర్జలందరితోను చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 16:3 => నేనీలాగందును భూమిమీదనునన్ భకుత్లే శేర్షుట్లు; వారు నాకు కేవలము ఇషుట్లు. 

సామెతలు 31:10 => గుణవతియైన భారయ్ దొరుకుట అరుదు అటిట్ది ముతయ్ముకంటె 

అమూలయ్మైనది. 

పర్సంగి 3:8 => పేర్మించుటకు దేవ్షించుటకు; యుదధ్ము చేయుటకు సమాధానపడుటకు. 

పరమగీతము 1:11 => వెండి పువువ్లుగల బంగారు సరములు మేము నీకు చేయింతుము 

పరమగీతము 2:6 => అతని యెడమచెయియ్ నా తలకిర్ందనునన్ది కుడిచేత అతడు ననున్ 

కౌగిలించుచునాన్డు. 

పరమగీతము 4:7 => నా పిర్యురాలా, నీవు అధికసుందరివి నీయందు కళంకమేమియు లేదు. 

యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  
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యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

హోషేయ 2:16 => అది ఇచచ్టనుండి నా మాట వినును; నీవు బయలు అని ననున్ పిలువక నా 

పురుషుడవు అని పిలుతువు, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 2:19 => నీవు నితయ్ము నాకుండునటుల్గా నేను నీతినిబటిట్ తీరుప్తీరుచ్టవలనను, 

దయాదాకిష్ణయ్ములు చూపుటవలనను నినున్ పర్ధానము చేసికొందును. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

లూకా 5:34 => అందుకు యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతో ఉనన్ంత కాలము పెండిల్ ఇంటివారిచేత 

మీరు ఉపవాసము చేయింపగలరా? 

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 11:36 => కాబటిట్ యూదులు అతనిని ఏలాగు పేర్మించెనో చూడుడని చెపుప్కొనిరి. 
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యోహాను 13:1 => తాను ఈ లోకమునుండి తండిర్యొదద్కు వెళల్వలసిన గడియ వచెచ్నని యేసు 

పసాక్పండుగకు ముందే యెరిగినవాడై, లోకములోనునన్ తనవారిని పేర్మించి, వారిని అంతమువరకు 

పేర్మించెను. 

యోహాను 18:8 => యేసు వారితో నేనే ఆయనని మీతో చెపిప్తిని గనుక మీరు ననున్ 

వెదకుచునన్యెడల వీరిని పోనియుయ్డని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 7:33 => పెండిల్యైనవాడు భారయ్ను ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని 

లోకవిషయమైన వాటిని గూరిచ్ చింతించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:35 => వారు ఏమైనను నేరుచ్కొనగోరినయెడల, ఇంట తమ తమ 

భరత్లనడుగవలెను; సంఘములో సతరీ మాటలాడుట అవమానము. 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:23 => కీర్సుత్ సంఘమునకు శిరసైస్ యునన్లాగున పురుషుడు భారయ్కు 

శిరసైస్యునాన్డు. కీర్సేత్ శరీరమునకు రక్షకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:33 => మెటుట్కు మీలో పర్తి పురుషుడును తననువలె తన భారయ్ను పేర్మింపవలెను, 

భారయ్యైతే తన భరత్యందు భయము కలిగి యుండునటుల్ చూచుకొనవలెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను, మనలను పేర్మించి, కృపచేత 

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 

1 యోహాను 3:5 => పాపములను తీసివేయుటకై ఆయన పర్తయ్క్షమాయెనని మీకు తెలియును; 

ఆయనయందు పాపమేమియు లేదు. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 
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1 యోహాను 5:6 => నీళల్ దావ్రాను రకత్ము దావ్రాను వచిచ్న వాడు ఈయనే, అనగా యేసుకీర్సేత్. 

ఈయన నీళల్తో మాతర్మేగాక నీళల్తోను రకత్ముతోను వచెచ్ను. ఆతమ్ సతయ్ము గనుక సాక్షయ్మిచుచ్వాడు 

ఆతమ్యే. 

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

వచనము 29 

తన శరీరమును దేవ్షించినవాడెవడును లేడు గాని పర్తివాడును దానిని పోషించి సంరకిష్ంచుకొనును. 

యోహాను 17:17 => సతయ్మందు వారిని పర్తిషఠ్ చేయుము; నీ వాకయ్మే సతయ్ము. 

యోహాను 17:18 => నీవు ననున్ లోకమునకు పంపిన పర్కారము నేనును వారిని లోకమునకు 

పంపితిని. 

యోహాను 17:19 => వారును సతయ్మందు పర్తిషఠ్ చేయబడునటుల్ వారికొరకై ననున్ పర్తిషఠ్ 

చేసికొనుచునాన్ను. 

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 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 
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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. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

1 పేతురు 1:2 => ఆతమ్వలని పరిశుదధ్త పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుకీర్సుత్ రకత్మువలన 

పోర్కిష్ంపబడుటకును ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కపప్దొకియ, ఆసియ, బితునియ 

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

యూదా 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, యాకోబు సహోదరుడునైన యూదా, తండిర్యైన 

దేవునియందు పేర్మింపబడి, యేసుకీర్సుత్నందు భదర్ము చేయబడి పిలువబడినవారికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

యెహెజేక్లు 16:9 => అపుప్డు నేను నీళల్తో నినున్ కడిగి నీమీదనునన్ రకత్మంతయు తుడిచి నినున్ 

నూనెతో అంటి 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:16 => గనుక నీవు తడవుచేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేసి బాపిత్సమ్ము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెపెప్ను.  

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. 

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. 

1 పేతురు 3:21 => దానికి సాదృశయ్మైన బాపిత్సమ్ము ఇపుప్డు మిముమ్ను రకిష్ంచుచునన్ది; అదేదనగా 

శరీర మాలినయ్ము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుకీర్సుత్ పునరుతాథ్న మూలముగా దేవుని విషయము 

నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్నిచుచ్ పర్తుయ్తత్రమే. 

1 యోహాను 5:6 => నీళల్ దావ్రాను రకత్ము దావ్రాను వచిచ్న వాడు ఈయనే, అనగా యేసుకీర్సేత్. 

ఈయన నీళల్తో మాతర్మేగాక నీళల్తోను రకత్ముతోను వచెచ్ను. ఆతమ్ సతయ్ము గనుక సాక్షయ్మిచుచ్వాడు 

ఆతమ్యే. 

యోహాను 15:8 => మీరు బహుగా ఫలించుటవలన నా తండిర్ మహిమపరచబడును; ఇందువలన 

మీరు నా శిషుయ్లగుదురు. 

యోహాను 17:7 => నీవు నాకు అనుగర్హించిన మాటలు నేను వారికిచిచ్యునాన్ను; వారామాటలను 

అంగీకరించి, నేను నీయొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్తినని నిజముగా ఎరిగి, నీవు ననున్ పంపితివని 

నమిమ్రి గనుక 
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యాకోబు 1:18 => ఆయన తాను సృషిట్ంచినవాటిలో మనము పర్థమ ఫలముగా ఉండునటుల్ 

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

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;  

ఆదికాండము 24:47 => అపుప్డు నేను నీవు ఎవరి కుమారెత్వని యడిగినందుకు ఆమె మిలాక్ 

నాహోరునకు కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు కుమారెత్నని చెపిప్నపుప్డు, నేనామె ముకుక్కు 

కమిమ్యును ఆమెచేతులకు కడియములను పెటిట్ 

నిరగ్మకాండము 29:4 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

లేవీయకాండము 8:6 => అపుప్డు మోషే అహరోనును అతని కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ 

నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించెను. 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:11 => పవితర్పరచు యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు మనుషుయ్ని వాటితో 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 16:30 => ఏలయనగా మీరు యెహోవా సనిన్ధిని మీ సమసత్ పాపములనుండి 

పవితుర్లగునటుల్ ఆ దినమున మిముమ్ పవితర్పరచునటుల్ మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:23 => అనగా అగిన్చేత చెడని సమసత్ వసుత్వులను మాతర్ము అగిన్లోవేసి 

తీయవలెను; అపుప్డు అవి పవితర్మగును. అయితే పాపపరిహార జలముచేతను వాటిని 

పవితర్పరచవలెను. అగిన్చేత చెడునటిట్ పర్తి వసుత్వును నీళల్లో వేసి తీయవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 23:11 => అతడు పాళెములో చేరకూడదు; సాయంకాలమున అతడు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సూరుయ్డు అసత్మించిన తరువాత పాళెములో చేరవచుచ్ను. 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

కీరత్నలు 51:7 => నేను పవితుర్డనగునటుల్ హిసోస్పుతో నా పాపము పరిహరింపుము. 

హిమముకంటెను నేను తెలల్గానుండునటుల్ నీవు ననున్ కడుగుము. 

కీరత్నలు 68:13 => గొఱఱ్ల దొడల్మధయ్ను మీరు పండుకొనగా గువవ్ల రెకక్లు వెండితో 

కపప్బడినటుల్నన్ది వాటి యీకెల రెకక్లు పచచ్ని బంగారుతో కపప్బడినటుట్నన్ది. 

పరమగీతము 1:5 => యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నేను నలల్నిదాననైనను సౌందరయ్వంతురాలను 

కేదారువారి గుడారములవలెను సొలొమోను నగరు తెరలవలెను నేను సౌందరయ్వంతురాలను  

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.  
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యెహెజేక్లు 37:28 => మరియు వారిమధయ్ నా పరిశుదధ్ సథ్లము నితయ్ము ఉండుటనుబటిట్ 

యెహోవానైన నేను ఇశార్యేలీయులను పరిశుదధ్పరచువాడనని అనయ్జనులు తెలిసికొందురు. 

మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

యోహాను 2:6 => యూదుల శుదీధ్కరణాచారపర్కారము రెండేసి మూడేసి తూములు పటుట్ ఆరు 

రాతిబానలు అకక్డ ఉంచబడియుండెను. 

యోహాను 13:1 => తాను ఈ లోకమునుండి తండిర్యొదద్కు వెళల్వలసిన గడియ వచెచ్నని యేసు 

పసాక్పండుగకు ముందే యెరిగినవాడై, లోకములోనునన్ తనవారిని పేర్మించి, వారిని అంతమువరకు 

పేర్మించెను. 

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 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

యోహాను 15:3 => నేను మీతో చెపిప్న మాటనుబటిట్ మీరిపుప్డు పవితుర్లై యునాన్రు. 

యోహాను 19:34 => సైనికులలో ఒకడు ఈటెతో ఆయన పర్కక్ను పొడిచెను, వెంటనే రకత్మును 

నీళుల్ను కారెను. 

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 8:4 => దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాపశరీరాకారముతో పంపి, ఆయన 

శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించెను. 

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 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

ఎఫెసీయులకు 5:23 => కీర్సుత్ సంఘమునకు శిరసైస్ యునన్లాగున పురుషుడు భారయ్కు 

శిరసైస్యునాన్డు. కీర్సేత్ శరీరమునకు రక్షకుడైయునాన్డు. 

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. 

హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరు ణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 
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1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళి ల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

2 పేతురు 1:9 => ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూరవ్పాపములకు శుదిధ్ కలిగిన సంగతి 

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

వచనము 30 

మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే కీర్సుత్కూడ సంఘమును 

పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 4:14 => కాగా విశవ్సించితిని గనుక మాటలాడితిని అని వార్యబడిన పర్కారము 

అటిట్ విశావ్సముతో కూడిన ఆతమ్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

Page  of 785 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 

కీరత్నలు 87:3 => దేవుని పటట్ణమా, మనుషుయ్లు నినున్గూరిచ్ మికిక్లి గొపప్ సంగతులు 

చెపుప్కొందురు.(సెలా.) 

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.  
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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 62:3 => నీవు యెహోవాచేతిలో భూషణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేతిలో రాజకీయ 

మకుటముగాను ఉందువు. 

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. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

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, ఖరూజ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 
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పర్కటన 7:10 => సింహాసనా సీనుడైన మా దేవునికిని గొఱఱ్పిలల్కును మా రక్షణకై సోత్తర్మని 

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

పర్కటన 7:11 => దేవదూతలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ నాలుగు జీవుల 

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

పర్కటన 21:10 => ఆతమ్వశుడనైయునన్ ననున్ యెతత్యిన గొపప్ పరవ్తము మీదికి కొనిపోయి, 

యెరూషలేము అను పరిశుదధ్ పటట్ణము దేవుని మహిమగలదై పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి 

దిగివచుచ్ట నాకు చూపెను. 
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పర్కటన 21:11 => దానియందలి వెలుగు ధగధగ మెరయు సూరయ్కాంతమువంటి అమూలయ్ 

రతన్మును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:12 => ఆ పటట్ణమునకు ఎతత్యిన గొపప్ పార్కారమును పండెర్ండు గుమమ్ములును 

ఉండెను; ఆ గుమమ్ములయొదద్ పనిన్దద్రు దేవదూతలుండిరి, ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల 

నామములు ఆ గుమమ్ముల మీద వార్యబడియునన్వి. 

పర్కటన 21:13 => తూరుప్వైపున మూడు గుమమ్ములు, ఉతత్రపు వైపున మూడు గుమమ్ములు, 

దకిష్ణపు వైపున మూడు గుమమ్ములు, పశిచ్మపు వైపున మూడు గుమమ్ములునన్వి. 

పర్కటన 21:14 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము పండెర్ండు పునాదులు గలది, ఆ పునాదుల పైన 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 

పర్కటన 21:15 => ఆ పటట్ణమును దాని గుమమ్ములను పార్కారమును కొలుచుటకై నాతో 

మాటలాడువానియొదద్ బంగారు కొలకఱఱ్ యుండెను. 

పర్కటన 21:16 => ఆ పటట్ణము చచచ్వుకమైనది, దాని పొడుగు దాని వెడలుప్తో సమానము. 

అతడు ఆ కొలకఱఱ్తో పటట్ణమును కొలువగా దాని కొలత యేడు వందల యేబది కోసులైనది; దాని 

పొడుగును ఎతుత్ను వెడలుప్ను సమముగా ఉనన్ది.  

పర్కటన 21:17 => మరియు అతడు పార్కారమును కొలువగా అది మనుషుయ్ని కొలత చొపుప్న 

నూట నలుబది నాలుగు మూరలైనది; ఆ కొలత దూత కొలతయే. 

పర్కటన 21:18 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము సూరయ్కాంతములతో కటట్బడెను; పటట్ణము సవ్చఛ్మగు 

సఫ్టికముతో సమానమైన శుదధ్ సువరణ్ముగా ఉనన్ది.  

పర్కటన 21:19 => ఆ పటట్ణపు పార్కారపు పునాదులు అమూలయ్మైన నానావిధ రతన్ములతో 

అలంకరింపబడి యుండెను. మొదటి పునాది సూరయ్కాంతపు రాయి, రెండవది నీలము, మూడవది 

యమునా రాయి, నాలుగవది పచచ్, 

పర్కటన 21:20 => అయిదవది వైడూరయ్ము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువరణ్ రతన్ము, ఎనిమిదవది 

గోమేధికము, తొమిమ్దవది పుషయ్రాగము, పదియవది సువరణ్ల శునీయము, పదకొండవది 

పదమ్రాగము, 
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పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

పర్కటన 21:24 => జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను 

దానిలోనికి తీసికొని వతుత్రు. 

పర్కటన 21:25 => అకక్డ రాతిర్ లేనందున దాని గుమమ్ములు పగటివేళ ఏమాతర్మును వేయబడవు.  

పర్కటన 21:26 => జనములు తమ మహిమను ఘనతను దానిలోనికి తీసికొని వచెచ్దరు. 

పరమగీతము 4:7 => నా పిర్యురాలా, నీవు అధికసుందరివి నీయందు కళంకమేమియు లేదు. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

2 పేతురు 3:14 => పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, 

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 
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2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

కొలొసస్యులకు 1:22 => తన సనిన్ధిని పరిశుదుధ్లుగాను నిరోద్షులుగాను నిరపరాధులుగాను 

నిలువబెటుట్టకు ఆయన మాంసయుకత్మైన దేహమందు మరణమువలన ఇపుప్డు మిముమ్ను 

సమాధానపరచెను. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరు ణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

యూదా 1:21 => నితయ్జీవారథ్మైన మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ కనికరము కొరకు కనిపెటుట్చు, దేవుని 

పేర్మలో నిలుచునటుల్ కాచుకొనియుండుడి. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

ఆదికాండము 24:47 => అపుప్డు నేను నీవు ఎవరి కుమారెత్వని యడిగినందుకు ఆమె మిలాక్ 

నాహోరునకు కనిన కుమారుడగు బెతూయేలు కుమారెత్నని చెపిప్నపుప్డు, నేనామె ముకుక్కు 

కమిమ్యును ఆమెచేతులకు కడియములను పెటిట్ 

లేవీయకాండము 1:3 => అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల 

నిరోద్షమైన మగదానిని తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 4:32 => ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని 

వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని తీసికొనివచిచ్ 

లేవీయకాండము 8:22 => అతడు రెండవ పొటే ట్లును, అనగా ఈ పర్తిషిఠ్తమైన పొటే ట్లును 

తీసికొనిరాగా అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటే ట్లు తలమీద తమ చేతులుంచిరి. 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:11 => పవితర్పరచు యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు మనుషుయ్ని వాటితో 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:11 => అతడు పాళెములో చేరకూడదు; సాయంకాలమున అతడు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సూరుయ్డు అసత్మించిన తరువాత పాళెములో చేరవచుచ్ను. 

2 సమూయేలు 14:25 => ఇశార్యేలీయులందరిలో అబాష్లోమంత సౌందరయ్ము గలవాడు ఒకడును 

లేడు; అరికాలు మొదలుకొని తలవరకు ఏ లోపమును అతనియందు లేకపోయెను. 

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 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 

యోబు 16:8 => నా దేహమంతయు నీవు పటుట్కొనియునాన్వు. ఇదికూడ నామీద సాక్షయ్ముగా 

నునన్ది నా కీష్ణత ముఖాముఖిగా సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  
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కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

కీరత్నలు 51:7 => నేను పవితుర్డనగునటుల్ హిసోస్పుతో నా పాపము పరిహరింపుము. 

హిమముకంటెను నేను తెలల్గానుండునటుల్ నీవు ననున్ కడుగుము. 

కీరత్నలు 68:13 => గొఱఱ్ల దొడల్మధయ్ను మీరు పండుకొనగా గువవ్ల రెకక్లు వెండితో 

కపప్బడినటుల్నన్ది వాటి యీకెల రెకక్లు పచచ్ని బంగారుతో కపప్బడినటుట్నన్ది. 

సామెతలు 31:29 => యునాన్రు గాని వారందరిని నీవు మించినదానవు అని ఆమె పెనిమిటి ఆమెను 

పొగడును. 

పరమగీతము 1:8 => నారీమణీ, సుందరీ, అది నీకు తెలియకపోయెనా? మందల 

యడుగుజాడలనుబటిట్ నీవు పొముమ్ మందకాపరుల గుడారములయొదద్ నీ మేకపిలల్లను మేపుము. 

పరమగీతము 2:14 => బండసందులలో ఎగురు నా పావురమా, పేటుబీటల నాశర్యించు నా 

పావురమా, నీ సవ్రము మధురము నీ ముఖము మనోహరము నీ ముఖము నాకు కనబడనిముమ్ నీ 

సవ్రము నాకు వినబడనిముమ్.  

పరమగీతము 6:4 => నా సఖీ, నీవు తిరాస్ పటట్ణమువలె సుందరమైన దానవు. యెరూషలేమంత 

సౌందరయ్వంతురాలవు టెకెక్ముల నెతిత్న సైనయ్మువలె భయము పుటిట్ంచుదానవు 

పరమగీతము 6:10 => సంధాయ్రాగము చూపటుట్చు చందర్బింబమంత అందముగలదై సూరుయ్ని 

అంత సవ్చఛ్మును కళలునుగలదై వూయ్హితసైనయ్ సమభీకర రూపిణియునగు ఈమె ఎవరు?  

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

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.  
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దానియేలు 1:4 => తతవ్జాఞ్నము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను 

రపిప్ంచి, కలీద్యుల విదయ్ను భాషను వారికి నేరుప్ము. 

మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళి ల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:4 => దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాపశరీరాకారముతో పంపి, ఆయన 

శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 
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1 తిమోతి 6:14 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు నీవు నిషక్ళంకముగాను 

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

2 పేతురు 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 14:5 => వీరినోట ఏ అబదధ్మును కనబడలేదు; వీరు అనిందుయ్లు. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

వచనము 31 

ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తండిర్ని తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కొనును; వారిదద్రును 

ఏకశరీరమగుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 5:31 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తండిర్ని తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారిదద్రును ఏకశరీరమగుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 5:33 => మెటుట్కు మీలో పర్తి పురుషుడును తననువలె తన భారయ్ను పేర్మింపవలెను, 

భారయ్యైతే తన భరత్యందు భయము కలిగి యుండునటుల్ చూచుకొనవలెను. 
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ఆదికాండము 2:21 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢనిదర్ కలుగజేసి అతడు 

నిదిర్ంచినపుప్డు అతని పర్కక్టెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడిచ్వేసెను. 

ఆదికాండము 2:22 => తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదామునుండి తీసిన పర్కక్టెముకను 

సతరీనిగా నిరిమ్ంచి ఆమెను ఆదాము నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 2:23 => అపుప్డు ఆదాము ఇటల్నెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా 

మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

మతత్యి 19:5 => ఇందు నిమితత్ము పురుషుడు తలిదండుర్లను విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కొనును, 

వారిదద్రును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెపెప్ననియు మీరు చదువలేదా? 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:13 => ఒకడు సతరీని పెండిల్చేసికొని ఆమెను కూడిన తరువాత ఆమెను 

ఒలల్క ఆమెమీద అవమానకిర్యలు మోపి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:5 => ఒకడు కొర్తత్గా ఒకదానిని పెండిల్చేసికొని సేనలోచేరి పోకూడదు. 

అతనిపైన యే వాయ్పారభారమును మోపకూడదు. ఏడాదివరకు తీరికగా అతడు తన యింటఉండి 

తాను పరిగర్హించిన భారయ్ను సంతోషపెటట్వలెను. 

పర్సంగి 3:8 => పేర్మించుటకు దేవ్షించుటకు; యుదధ్ము చేయుటకు సమాధానపడుటకు. 

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. 

మతత్యి 19:6 => కాబటిట్ వారికను ఇదద్రు కాక ఏక శరీరముగా ఉనాన్రు గనుక దేవుడు 

జతపరచినవారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని చెపెప్ను. 
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మారుక్ 10:8 => వారిదద్రు ఏకశరీరమై యుందురు, గనుక వారిక ఇదద్రుగా నుండక 

యేకశరీరముగా నుందురు. 

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

కొలొసస్యులకు 3:19 => భరత్లారా, మీ భారయ్లను పేర్మించుడి, వారిని నిషు ఠ్రపెటట్కుడి. 

వచనము 32 

ఈ మరమ్ము గొపప్ది; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:31 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తండిర్ని తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారిదద్రును ఏకశరీరమగుదురు. 

సామెతలు 11:17 => దయగలవాడు తనకే మేలు చేసికొనును కూర్రుడు తన శరీరమునకు బాధ 

తెచుచ్కొనును 

పర్సంగి 4:5 => బుదిధ్హీనుడు చేతులు ముడుచుకొని తన మాంసము భకిష్ంచును. 

రోమీయులకు 1:31 => మాట తపుప్వారును అనురాగ రహితులును, నిరద్యులునైరి. 

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

యెహెజేక్లు 34:14 => నేను మంచి మేతగలచోట వాటిని మేపెదను, ఇశార్యేలుయొకక్ ఉనన్త 

సథ్లములమీద వాటికి దొడిడ్ యేరప్డును, అకక్డ అవి మంచి దొడిడ్లో పండుకొనును, ఇశార్యేలు 

పరవ్తములమీద బలమైన మేతగల సథ్లమందు అవి మేయును,  

యెహెజేక్లు 34:15 => నేనే నా గొఱఱ్లను మేపి పరుండబెటుట్దును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 
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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. 

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. 

యోహాను 6:50 => దీనిని తినువాడు చావకుండునటుల్ పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారమిదే. 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 6:52 => యూదులు ఈయన తన శరీరమును ఏలాగు తిననియయ్గలడని యొకనితో 

ఒకడు వాదించిరి. 

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

యోహాను 6:54 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడే నితయ్జీవము గలవాడు; అంతయ్దినమున 

నేను వానిని లేపుదును. 

యోహాను 6:55 => నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రకత్ము నిజమైన పానమునైయునన్ది. 

యోహాను 6:56 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడు నాయందును నేను వానియందును 

నిలిచియుందుము. 

యోహాను 6:57 => జీవముగల తండిర్ ననున్ పంపెను గనుక నేను తండిర్ మూలముగా 

జీవించుచునన్టే ట్ ననున్ తినువాడును నా మూలముగా జీవించును. 
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యోహాను 6:58 => ఇదే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారము; పితరులు మనాన్ను తినియు 

చనిపోయినటుట్ గాదు; ఈ ఆహారము తినువాడు ఎలల్పుప్డును జీవించునని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:13 => ఒకడు సతరీని పెండిల్చేసికొని ఆమెను కూడిన తరువాత ఆమెను 

ఒలల్క ఆమెమీద అవమానకిర్యలు మోపి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:5 => ఒకడు కొర్తత్గా ఒకదానిని పెండిల్చేసికొని సేనలోచేరి పోకూడదు. 

అతనిపైన యే వాయ్పారభారమును మోపకూడదు. ఏడాదివరకు తీరికగా అతడు తన యింటఉండి 

తాను పరిగర్హించిన భారయ్ను సంతోషపెటట్వలెను. 

పర్సంగి 3:8 => పేర్మించుటకు దేవ్షించుటకు; యుదధ్ము చేయుటకు సమాధానపడుటకు. 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

ఎఫెసీయులకు 5:33 => మెటుట్కు మీలో పర్తి పురుషుడును తననువలె తన భారయ్ను పేర్మింపవలెను, 

భారయ్యైతే తన భరత్యందు భయము కలిగి యుండునటుల్ చూచుకొనవలెను. 

కొలొసస్యులకు 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 2:23 => అటిట్వి సేవ్చాఛ్రాధన విషయములోను వినయ విషయములోను, దేహశిక్ష 

విషయములోను జాఞ్న రూపకమైనవని యెంచబడుచునన్వేగాని, శరీరేచాఛ్నిగర్హ విషయములో 

ఏమాతర్మును ఎనిన్క చేయదగినవి కావు 

కొలొసస్యులకు 3:19 => భరత్లారా, మీ భారయ్లను పేర్మించుడి, వారిని నిషు ఠ్రపెటట్కుడి. 

వచనము 33 
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మెటుట్కు మీలో పర్తి పురుషుడును తననువలె తన భారయ్ను పేర్మింపవలెను, భారయ్యైతే తన 

భరత్యందు భయము కలిగి యుండునటుల్ చూచుకొనవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:23 => ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమసత్మును పూరిత్గా నింపుచునన్ వాని 

సంపూరణ్తయైయునన్ది. 

ఆదికాండము 2:23 => అపుప్డు ఆదాము ఇటల్నెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా 

మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 

రోమీయులకు 12:5 => ఆలాగే అనేకులమైన మనము కీర్సుత్లో ఒకక్ శరీరముగా ఉండి, 

ఒకనికొకరము పర్తేయ్కముగా అవయవములమై యునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 6:15 => మీ దేహములు కీర్సుత్నకు అవయవములైయునన్వని మీరెరుగరా? నేను 

కీర్సుత్యొకక్ అవయవములను తీసికొని వేశయ్యొకక్ అవయవములుగా చేయుదునా? 

అదెంతమాతర్మును తగదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:12 => ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను అనేకమైన అవయవములు 

కలిగియునన్దో, యేలాగు శరీరముయొకక్ అవయవములనిన్యు అనేకములైయునన్ను ఒకక్ 

శరీరమైయునన్వో, ఆలాగే కీర్సుత్ ఉనాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

1 కొరిందీయులకు 12:14 => శరీరమొకక్టే అవయవముగా ఉండక అనేకమైన అవయవములుగా 

ఉనన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 12:15 => నేను చెయియ్ కాను గనుక శరీరములోని దానను కానని పాదము 

చెపిప్నంత మాతర్మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:16 => మరియు నేను కనున్ కాను గనుక శరీరములోనిదానను కానని చెవి 

చెపిప్నంత మాతర్మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 12:17 => శరీరమంతయు కనన్యితే వినుట ఎకక్డ? అంతయు వినుటయైతే 

వాసన చూచుట ఎకక్డ? 

1 కొరిందీయులకు 12:18 => అయితే దేవుడు అవయవములలో పర్తిదానిని తన చితత్పర్కారము 

శరీరములో నుంచెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:19 => అవనిన్యు ఒకక్ అవయవమైతే శరీరమెకక్డ?  

1 కొరిందీయులకు 12:20 => అవయవములు అనేకములైనను శరీరమొకక్టే. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 12:23 => శరీరములో ఏ అవయవములు ఘనతలేనివని తలంతుమో ఆ 

అవయవములను మరి ఎకుక్వగా ఘనపరచుచునాన్ము. సుందరములు కాని మన అవయవములకు 

ఎకుక్వైన సౌందరయ్ము కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 12:24 => సుందరములైన మన అవయవములకు ఎకుక్వ సౌందరయ్మకక్రలేదు.  

1 కొరిందీయులకు 12:25 => అయితే శరీరములో వివాదములేక, అవయవములు ఒకదానినొకటి 

యేకముగా పరామరిశ్ంచులాగున, దేవుడు తకుక్వ దానికే యెకుక్వ ఘనత కలుగజేసి, శరీరమును 

అమరిచ్యునాన్డు. 

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 
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కొలొసస్యులకు 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

ఆదికాండము 29:14 => అపుప్డు లాబాను నిజముగా నీవు నా ఎముకయు నా మాంసమునై 

యునాన్వు అనెను. అతడు నెల దినములు అతనియొదద్ నివసించిన తరువాత 

నాయ్యాధిపతులు 9:2 => మీరు దయచేసి షెకెము యజమానులందరు వినునటుల్ వారితో మాటలాడి 

మీకేది మంచిది? యెరుబబ్యలు యొకక్ కుమారులైన డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను 

ఏలుట మంచిదా? ఒకక్ మనుషుయ్డు మిముమ్ను ఏలుట మంచిదా? నేను మీ రకత్సంబంధినని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి అని పలుకుడనెను. 

2 సమూయేలు 5:1 => ఇశార్యేలువారి సకల గోతర్ములవారు హెబోర్నులో దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

చితత్గించుము; మేము నీ ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము; 

2 సమూయేలు 19:12 => మీరు నాకు ఎముక నంటినటిట్యు మాంసము నంటినటిట్యు 

సహోదరులైయుండగా రాజును తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రని 

యూదావారి పెదద్లతో చెపుప్మని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:1 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును హెబోర్నులోనుండు 

దావీదునొదద్కు కూడి వచిచ్ చితత్గించుము, మేము నీకు ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

యోహాను 2:1 => మూడవ దినమున గలిలయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను. 

యోహాను 17:26 => నీవు నాయందు ఉంచిన పేర్మ వారియందు ఉండునటుల్ను, నేను వారియందు 

ఉండునటుల్ను, వారికి నీ నామమును తెలియజేసితిని, ఇంకను తెలియజేసెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:17 => అటువలె పర్భువుతో కలిసికొనువాడు ఆయనతో ఏకాతమ్యై యునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 12:27 => అటువలె, మీరు కీర్సుత్యొకక్ శరీరమైయుండి వేరు వేరుగా 

అవయవములై యునాన్రు 

గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

ఎఫెసీయులకు 4:4 => శరీరమొకక్టే, ఆతమ్యు ఒకక్డే; ఆ పర్కారమే మీ పిలుపు విషయమై 

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 
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వచనము 1 

పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది ధరమ్మే. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

మతత్యి 19:5 => ఇందు నిమితత్ము పురుషుడు తలిదండుర్లను విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కొనును, 

వారిదద్రును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెపెప్ననియు మీరు చదువలేదా? 

మారుక్ 10:7 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తలిదండుర్లను విడిచిపెటిట్ తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; 

మారుక్ 10:8 => వారిదద్రు ఏకశరీరమై యుందురు, గనుక వారిక ఇదద్రుగా నుండక 

యేకశరీరముగా నుందురు. 

1 కొరిందీయులకు 6:16 => వేశయ్తో కలిసికొనువాడు దానితో ఏకదేహమై యునాన్డని మీరెరుగరా? 

వారిదద్రు ఏకశరీరమైయుందురు అని మోషే చెపుప్చునాన్డు గదా? 

నాయ్యాధిపతులు 8:30 => గిదోయ్నుకు అనేక భారయ్లునన్ందున కడుపున కనిన డెబబ్దిమంది 

కుమారులు అతనికుండిరి. 

లూకా 20:34 => అందుకు యేసు ఈ లోకపు జనులు పెండిల్చేసికొందురు, పెండిల్కియయ్బడుదురు 

గాని 

ఎఫెసీయులకు 5:28 => అటువలెనే పురుషులు కూడ తమ సొంత శరీరములనువలె తమ భారయ్లను 

పేర్మింపబదుధ్లై యునాన్రు. తన భారయ్ను పేర్మించువాడు తనున్ పేర్మించుకొనుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:29 => తన శరీరమును దేవ్షించినవాడెవడును లేడు గాని పర్తివాడును దానిని 

పోషించి సంరకిష్ంచుకొనును. 

వచనము 2 

నీకు మేలు కలుగునటుల్ నీ తండిర్ని తలిల్ని సనామ్నింపుము,  
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ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

కొలొసస్యులకు 2:2 => నేను ఎంతగా పోరాడుచునాన్నో మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. వారు 

పేర్మయందు అతుకబడి, సంపూరణ్ గర్హింపుయొకక్ సకలైశవ్రయ్ము కలిగినవారై, దేవుని మరమ్మైయునన్ 

కీర్సుత్ను, సప్షట్ముగా తెలిసికొనన్వారై, తమ హృదయములలో ఆదరణ పొందవలెనని వారందరికొరకు 

పోరాడుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 3:8 => ఆలాగుననే పరిచారకులు మానుయ్లై యుండి, దివ్మనసుక్లును, మిగుల 

మదయ్పానాసకుత్లును, దురాల్భమునపేకిష్ంచువారునై యుండక 

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 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

కీరత్నలు 45:12 => తూరు కుమారెత్ నైవేదయ్ము తీసికొనివచుచ్ను జనులలో ఐశవ్రయ్వంతులు నీ 

దయను వెదకుదురు. 

కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 
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కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 45:15 => ఉతాస్హసంతోషములతో వారు వచుచ్చునాన్రు రాజనగరులో 

పర్వేశించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 45:16 => నీ పితరులకు పర్తిగా నీకు కుమారులుందురు భూమియందంతట నీవు వారిని 

అధికారులనుగా నియమించెదవు. 

కీరత్నలు 45:17 => తరములనిన్టను నీ నామము జాఞ్పకముండునటుల్ నేను చేయుదును కావున 

జనములు సరవ్కాలము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు. 

పరమగీతము 1:1 => సొలొమోను రచించిన పరమగీతము. 

పరమగీతము 8:14 => నా పిర్యుడా, తవ్రపడుము లఘువైన యిఱిఱ్వలె ఉండుము గంధవరగ్వృక్ష 

పరవ్తములమీద గంతులువేయు లేడిపిలల్వలె ఉండుము. 

యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  

యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

యెషయా 62:5 => యౌవనుడు కనయ్కను వరించి పెండిల్చేసికొనునటుల్ నీ కుమారులు నినున్ వరించి 

పెండిల్చేసికొనెదరు పెండిల్కుమారుడు పెండిల్కూతురిని చూచి సంతోషించునటుల్ నీ దేవుడు నినున్గూరిచ్ 

సంతోషించును.  

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. 
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2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 17:26 => నీవు నాయందు ఉంచిన పేర్మ వారియందు ఉండునటుల్ను, నేను వారియందు 

ఉండునటుల్ను, వారికి నీ నామమును తెలియజేసితిని, ఇంకను తెలియజేసెదనని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:51 => ఇదిగో మీకు ఒక మరమ్ము తెలుపుచునాన్ను; మనమందరము 

నిదిర్ంచము గాని నిమిషములో, ఒక రెపప్పాటున, కడబూర మోర్గగానే మనమందరము మారుప్ 

పొందుదుము.  
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గలతీయులకు 3:16 => అబార్హామునకును అతని సంతానమునకును వాగాద్నములు చేయబడెను; 

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

ఎఫెసీయులకు 3:4 => మీరు దానిని చదివినయెడల దానినిబటిట్ ఆ కీర్సుత్ మరమ్మునుగూరిచ్ నాకు 

కలిగిన జాఞ్నము గర్హించుకొనగలరు. 

1 తిమోతి 3:5 => ఎవడైనను తన యింటివారిని ఏలనేరకపోయినయెడల అతడు దేవుని 

సంఘమును ఏలాగు పాలించును? 

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

వచనము 3 

అపుప్డు నీవు భూమిమీద దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగువుదు, ఇది వాగాద్నముతో కూడిన ఆజఞ్లలో మొదటిది. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

ఎఫెసీయులకు 5:28 => అటువలెనే పురుషులు కూడ తమ సొంత శరీరములనువలె తమ భారయ్లను 

పేర్మింపబదుధ్లై యునాన్రు. తన భారయ్ను పేర్మించువాడు తనున్ పేర్మించుకొనుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:29 => తన శరీరమును దేవ్షించినవాడెవడును లేడు గాని పర్తివాడును దానిని 

పోషించి సంరకిష్ంచుకొనును. 

కొలొసస్యులకు 3:19 => భరత్లారా, మీ భారయ్లను పేర్మించుడి, వారిని నిషు ఠ్రపెటట్కుడి. 

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

ఎఫెసీయులకు 5:22 => సతరీలారా, పర్భువునకువలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడియుండుడి. 
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1 రాజులు 1:31 => బతెష్బ సాగిలపడి రాజునకు నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడైన రాజగు 

దావీదు సదాకాలము బర్దుకును గాక అనెను. 

ఎసేత్రు 1:20 => మరియు రాజు చేయు నిరణ్యము విసాత్రమైన తమ రాజయ్మందంతట 

పర్కటించినయెడల, ఘనురాలు గాని అలుప్రాలుగాని సతరీలందరు తమ పురుషులను సనామ్నించుదురని 

చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

1 పేతురు 3:2 => అందువలన వారిలో ఎవరైనను వాకయ్మునకు అవిధేయులైతే, వారు భయముతో 

కూడిన మీ పవితర్ పర్వరత్న చూచి, వాకయ్ము లేకుండనే తమ భారయ్ల నడవడివలన రాబటట్బడవచుచ్ను. 

1 పేతురు 3:3 => జడలు అలుల్కొనుటయు, బంగారు నగలు పెటుట్కొనుటయు, వసత్రములు 

ధరించుకొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక, 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

1 పేతురు 3:5 => అటువలె పూరవ్ము దేవుని ఆశర్యించిన పరిశుదధ్ సతరీలును తమ సవ్పురుషులకు 

లోబడి యుండుటచేత తముమ్ను తాము అలంకరించుకొనిరి. 

1 పేతురు 3:6 => ఆ పర్కారము శారా అబార్హామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి 

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 

ఆదికాండము 18:12 => శారా నేను బలము ఉడిగిన దాననైన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా? 

నా యజమానుడును వృదుధ్డైయునాన్డు గదా అని తనలో నవువ్కొనెను. 

Page  of 810 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

ఎసేత్రు 1:17 => ఏలయనగా రాజైన అహషేవ్రోషు తన రాణియైన వషిత్ని తన సనిన్ధికి పిలుచుకొని 

రావలెనని ఆజాఞ్పింపగా ఆమె రాలేదను సంగతి బయలుపడగానే సతరీలందరు దాని విని, ముఖము 

ఎదుటనే తమ పురుషులను తిరసాక్రము చేయుదురు. 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 14:34 => సతరీలు సంఘములలో మౌనముగా ఉండవలెను; వారు లోబడి 

యుండవలసినదే గాని, మాటలాడుటకు వారికి సెలవు లేదు. ఈలాగు ధరమ్శాసత్రమును చెపుప్చునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడడ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

ఎఫెసీయులకు 5:24 => సంఘము కీర్సుత్నకు లోబడినటుట్గా భారయ్లు కూడ పర్తి విషయములోను 

తమ పురుషులకు లోబడవలెను. 

కొలొసస్యులకు 3:18 => భారయ్లారా, మీ భరత్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది పర్భువునుబటిట్ 

యుకత్మైయునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 

1 పేతురు 3:1 => అటువలె సతరీలారా, మీరు మీ సవ్పురుషులకు లోబడియుండుడి; 

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

Page  of 811 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

వచనము 4 

తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

ఆదికాండము 28:7 => యాకోబు తన తలిల్దండుర్ల మాట విని పదద్నరామునకు వెళి ల్పోయెననియు 

ఏశావు తెలిసికొనినపుప్డు, 

ఆదికాండము 37:13 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపును చూచి నీ సహోదరులు షెకెములో మంద 

మేపుచునాన్రు. నినున్ వారియొదద్కు పంపెదను రమమ్నన్పుప్డు అతడు మంచిదని అతనితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

1 సమూయేలు 17:20 => దావీదు ఉదయమున లేచి ఒక కాపరికి గొఱఱ్లను అపప్గించి ఆ 

వసుత్వులను తీసికొని యెషష్యి తనకిచిచ్న ఆజఞ్ చొపుప్న పర్యాణమైపోయెను; అయితే అతడు 

కందకమునకు వచుచ్నపప్టికి వారును వీరును పంకుత్లుగా తీరి, జయము జయమని అరుచుచు 

యుదధ్మునకు సాగుచుండిరి. 

ఎసేత్రు 2:20 => ఎసేత్రు మొరెద్కై యొకక్ పోషణమందునన్ కాలమున చేసినటుట్గానే ఇపుప్డును అతని 

మాటకు ఆమె లోబడుచుండెను గనుక మొరెద్కై తనకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము ఎసేత్రు తన జాతినైనను 

తన వంశమునైనను తెలియజేయక యుండెను. 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 
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సామెతలు 6:20 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఆజఞ్ను గైకొనుము నీ తలిల్ ఉపదేశమును 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 23:22 => నినున్ కనిన నీ తండిర్ ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తలిల్ ముదిమియందు 

ఆమెను నిరల్క్షయ్ము చేయకుము. 

సామెతలు 30:11 => తమ తండిర్ని శపించుచు తలిల్ని దీవించని తరము కలదు. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

యిరిమ్యా 35:14 => దార్కాష్రసము తార్గవదద్ని రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు తన కుమారుల 

కాజాఞ్పించిన మాటలు సిథ్రముగా ఉనన్వి, నేటివరకు తమ పితరుని ఆజఞ్కు విధేయులై వారు 

దార్కాష్రసము తార్గకునాన్రు; అయితే నేను పెందలకడ లేచి మీతో బహుశర్దధ్గా మాటలాడినను మీరు 

నా మాట వినకునాన్రు. 

లూకా 2:51 => అంతట ఆయన వారితో కూడ బయలుదేరి నజరేతునకు వచిచ్ వారికి లోబడి 

యుండెను. ఆయన తలిల్ ఈ సంగతులనిన్టిని తన హృదయములో భదర్ము చేసికొనెను. 

కొలొసస్యులకు 3:20 => పిలల్లారా, అనిన్ విషయములలో మీ తలిదండుర్ల మాట వినుడి; ఇది 

పర్భువునుబటిట్ మెచుచ్కొనతగినది. 

కొలొసస్యులకు 3:21 => తండుర్లారా, మీ పిలల్ల మనసుస్ కుర్ంగకుండునటుల్ వారికి కోపము 

పుటిట్ంపకుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 
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కొలొసస్యులకు 3:25 => అనాయ్యము చేసినవానికి తాను చేసిన అనాయ్యము కొలది మరల 

లభించును, పక్షపాతముండదు. 

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, 

రోమీయులకు 16:2 => ఆమెకు మీవలన కావలసినది ఏదైన ఉనన్యెడల సహాయము చేయవలెనని 

ఆమెనుగూరిచ్ మీకు సిఫారసు చేయుచునాన్ను; ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలైయుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై 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. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

1 పేతురు 2:13 => మనుషుయ్లు నియమించు పర్తి కటట్డకును పర్భువు నిమితత్మై లోబడియుండుడి. 

నెహెమాయ్ 9:13 => సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగివచిచ్ ఆకాశమునుండి వారితో మాటలాడి, వారికి 

నీతియుకత్మైన విధులను సతయ్మైన ఆజఞ్లను మేలు కరములైన కటట్డలను ధరమ్ములను నీవు 

దయచేసితివి. 
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యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

కీరత్నలు 19:8 => యెహోవా ఉపదేశములు నిరోద్షమైనవి, అవి హృదయమును సంతోషపరచును 

యెహోవా ఏరప్రచిన ధరమ్ము నిరమ్లమైనది, అది కనున్లకు వెలుగిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 119:75 => యెహోవా, నీ తీరుప్లు నాయ్యమైనవనియు విశావ్సయ్త గలవాడవై నీవు ననున్ 

శర్మపరచితివనియు నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 119:128 => నీ ఉపదేశములనిన్యు యథారథ్ములని నేను వాటిని మనిన్ంచుచునాన్ను 

అబదధ్మారగ్ములనిన్యు నా కసహయ్ములు. 

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. 

రోమీయులకు 7:12 => కాబటిట్ ధరమ్శాసత్రము పరిశుదధ్మైనది, ఆజఞ్ కూడ పరిశుదధ్మైనదియు 

నీతిగలదియు ఉతత్మమైనదియునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

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. 

ఆదికాండము 27:8 => కాబటిట్ నా కుమారుడా, నా మాట విని నేను నీకు ఆజాఞ్పించినటుట్ చేయుము. 

ఆదికాండము 31:35 => ఆమె తన తండిర్తో తమయదుట నేను లేవలేనందున తాము 

కోపపడకూడదు; నేను కడగానునాన్నని చెపెప్ను. అతడెంత వెదకినను ఆ విగర్హములు దొరకలేదు. 
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ఆదికాండము 48:12 => యోసేపు అతని మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

ఆదికాండము 50:12 => అతని కుమారులు తన విషయమై అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

సంఖాయ్కాండము 30:5 => ఆమె తండిర్ వినినదినమున ఆకేష్పణ చేసినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బడులలో 

ఏదియు, ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన బాధయ్తలో ఏదియు నిలువకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:16 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవై నీకు కేష్మమగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినలాగున నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని సనామ్నింపుము. 

రూతు 2:23 => కాబటిట్ యవల కోతయు గోధుమల కోతయు ముగియువరకు ఆమె యేరుకొనుచు 

బోయజు పనికతెత్లయొదద్ నిలకడగానుండి తన అతత్ యింట నివసించెను. 

2 రాజులు 18:3 => తన పితరుడైన దావీదు చేసినటుల్ అతడు యెహోవా దృషిట్కి పూరణ్ముగా 

నీతిననుసరించెను. 

ఎసేత్రు 2:10 => మొరెద్కై నీ జాతిని నీ వంశమును కనుపరచకూడదని ఎసేత్రునకు ఆజాఞ్పించి 

యుండెను గనుక ఆమె తెలుపలేదు. 

సామెతలు 3:2 => అవి దీరాఘ్యువును సుఖజీవముతో గడచు సంవతస్రములను శాంతిని నీకు 

కలుగజేయును. 

యిరిమ్యా 35:18 => మరియు యిరీమ్యా రేకాబీయులను చూచి యిటల్నెను ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు మీ తండిర్యైన 

యెహోనాదాబు ఆజఞ్కు విధేయులై అతని విధులనిన్టిని గైకొని అతడు మికాజాఞ్పించిన సమసత్మును 

అనుసరించుచునాన్రు. 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 
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మతత్యి 19:19 => నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను అనునవియే అని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

కొలొసస్యులకు 3:18 => భారయ్లారా, మీ భరత్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది పర్భువునుబటిట్ 

యుకత్మైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

వచనము 5 

దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను కీర్సుత్నకువలె, 

శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 
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యిరిమ్యా 35:18 => మరియు యిరీమ్యా రేకాబీయులను చూచి యిటల్నెను ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు మీ తండిర్యైన 

యెహోనాదాబు ఆజఞ్కు విధేయులై అతని విధులనిన్టిని గైకొని అతడు మికాజాఞ్పించిన సమసత్మును 

అనుసరించుచునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

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. 

మారుక్ 7:9 => మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపరాయ్చారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజఞ్ను 

బొతిత్గా నిరాకరించుదురు. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

మారుక్ 7:11 => అయినను మీరు ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకు 

పర్యోజనమగునది ఏదో అది కొరాబ్ను, అనగా దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల,  
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మారుక్ 7:12 => తన తండిర్కైనను తలిల్కైనను వానిని ఏమియు చేయనియయ్క 

మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

రూతు 1:8 => నయోమి తన యిదద్రు కోడండర్ను చూచి మీరు మీ తలుల్ల యిండల్కు తిరిగివెళుల్డి; 

చనిపోయిన వారియెడలను నాయెడలను మీరు దయచూపినటుల్ యెహోవా మీయెడల దయచూపును 

గాక; 

1 సమూయేలు 17:20 => దావీదు ఉదయమున లేచి ఒక కాపరికి గొఱఱ్లను అపప్గించి ఆ 

వసుత్వులను తీసికొని యెషష్యి తనకిచిచ్న ఆజఞ్ చొపుప్న పర్యాణమైపోయెను; అయితే అతడు 

కందకమునకు వచుచ్నపప్టికి వారును వీరును పంకుత్లుగా తీరి, జయము జయమని అరుచుచు 

యుదధ్మునకు సాగుచుండిరి. 

సామెతలు 23:22 => నినున్ కనిన నీ తండిర్ ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తలిల్ ముదిమియందు 

ఆమెను నిరల్క్షయ్ము చేయకుము. 

యిరిమ్యా 35:6 => వారు మా పితరుడగు రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు మీరైనను మీ 

సంతతివారైనను ఎపుప్డును దార్కాష్రసము తార్గకూడదని మాకాజాఞ్పించెను గనుక మేము దార్కాష్రసము 

తార్గము. 

మతత్యి 19:19 => నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను అనునవియే అని చెపెప్ను. 

లూకా 2:51 => అంతట ఆయన వారితో కూడ బయలుదేరి నజరేతునకు వచిచ్ వారికి లోబడి 

యుండెను. ఆయన తలిల్ ఈ సంగతులనిన్టిని తన హృదయములో భదర్ము చేసికొనెను. 

లూకా 18:20 => వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకవదుద్, 

నీ తలిదండుర్లను సనామ్నింపుమను ఆజఞ్లను ఎరుగుదువు గదా అని అతనితో చెపెప్ను. 
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వచనము 6 

మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, 

దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:40 => మరియు నీకును నీ తరువాత నీ సంతానపు వారికిని కేష్మము 

క లు గు ట కై నీ దే వు డై న యె హో వా స రవ్ కా ల ము నీ కి చుచ్ చు నన్  దే శ ము లో నీ వు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన కటట్డలను ఆజఞ్లను నీవు గైకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:16 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవై నీకు కేష్మమగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినలాగున నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని సనామ్నింపుము. 

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 6:18 => నీకు మేలు కలుగునటుల్ను, నీ యెదుటనుండి నీ సమసత్ 

శతుర్వులను వెళల్గొటెట్దనని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:25 => నీవు యెహోవా దృషిట్కి యుకత్మైనదానిని చేసినందున నీకు నీ 

తరువాత నీ సంతతివారికి మేలుకలుగునటుల్ దాని తినకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:28 => నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి యుకత్మును యథారథ్మునగు 

దానిని నీవు చేసినందున నీకును నీ తరువాత నీ సంతతివారికిని నితయ్ము మేలుకలుగునటుల్ నేను 

నీకాజాఞ్పించుచునన్ యీ మాటలనిన్టిని నీవు జాగర్తత్గా వినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:7 => నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ను అగతయ్ముగా తలిల్ని విడిచి 

పిలల్లనే తీసికొనవచుచ్ను. 

రూతు 3:1 => ఆమె అతత్యైన నయోమి నా కుమారీ, నీకు మేలు కలుగునటుల్ నేను నీ కొరకు 

విశార్ంతి విచారింపవలసిన దానను గదా. 
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కీరత్నలు 128:1 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన తోర్వలయందు నడుచువారందరు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 128:2 => నిశచ్యముగా నీవు నీచేతుల కషాట్రిజ్తము ననుభవించెదవు నీవు ధనుయ్డవు నీకు 

మేలు కలుగును. 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యిరిమ్యా 42:6 => మాకు మేలు కలుగునటుల్ మేము మన దేవుడైన యెహోవా మాట వినువారమై, 

అది మేలేగాని కీడేగాని మేము ఆయనయొదద్కు నినున్ పంపు విషయములో మన దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్ మాటకు విధేయులమగుదుము. 

ఆదికాండము 28:7 => యాకోబు తన తలిల్దండుర్ల మాట విని పదద్నరామునకు వెళి ల్పోయెననియు 

ఏశావు తెలిసికొనినపుప్డు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29 => వారికిని వారి సంతానమునకును నితయ్మును కేష్మము 

కలుగునటుల్ వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించు మనసుస్ వారికుండిన 

మేలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:15 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ తకుక్వవికాని నాయ్యమైన తూనికెరాళుల్ నీవు ఉంచుకొనవలెను. 

తకుక్వదికాని నాయ్యమైన తూము నీకు ఉండవలెను. 

రూతు 1:8 => నయోమి తన యిదద్రు కోడండర్ను చూచి మీరు మీ తలుల్ల యిండల్కు తిరిగివెళుల్డి; 

చనిపోయిన వారియెడలను నాయెడలను మీరు దయచూపినటుల్ యెహోవా మీయెడల దయచూపును 

గాక; 

యిరిమ్యా 35:6 => వారు మా పితరుడగు రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు మీరైనను మీ 

సంతతివారైనను ఎపుప్డును దార్కాష్రసము తార్గకూడదని మాకాజాఞ్పించెను గనుక మేము దార్కాష్రసము 

తార్గము. 
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రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

వచనము 7 

మనుషుయ్లకు చేసినటుట్ కాక పర్భువునకు చేసినటే ట్ యిషట్పూరవ్కముగా సేవచేయుడి. 

ఆదికాండము 31:14 => అందుకు రాహేలును లేయాయు యింక మా తండిర్ యింట మాకు 

పాలుపంపులెకక్డివి? అతడు మముమ్ను అనుయ్లుగా చూచుట లేదా? 

ఆదికాండము 31:15 => అతడు మముమ్ను అమిమ్వేసి, మాకు రావలసిన దర్వయ్మును బొతుత్గా 

తినివేసెను. 

1 సమూయేలు 20:30 => సౌలు యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, 

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

1 సమూయేలు 20:31 => యెషష్యి కుమారుడు భూమిమీద బర్దుకునంత కాలము నీకైనను నీ 

రాజయ్మునకైనను సిథ్రత కలుగదు గదా; కాబటిట్ నీవు వరత్మానము పంపి అతనిని నా దగగ్రకు 

రపిప్ంచుము, నిజముగా అతడు మరణమునకరు హ్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 20:32 => అంతట యోనాతాను అతడెందుకు మరణ శిక్ష నొందవలెను? అతడు 

ఏమి చేసెనని సౌలు నడుగగా 

1 సమూయేలు 20:33 => సౌలు అతనిని పొడువవలెనని యీటె విసిరెను; అందువలన తన తండిర్ 

దావీదును చంపనుదేద్శము గలిగియునాన్డని యోనాతాను తెలిసికొని 

1 సమూయేలు 20:34 => అతాయ్గర్హుడై బలల్యొదద్నుండి లేచి, తన తండిర్ దావీదును 

అవమానపరచినందున అతని నిమితత్ము దుఃఖాకార్ంతుడై అమావాసయ్ పోయిన మరునాడు భోజనము 

చేయకుండెను.  
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కొలొసస్యులకు 3:21 => తండుర్లారా, మీ పిలల్ల మనసుస్ కుర్ంగకుండునటుల్ వారికి కోపము 

పుటిట్ంపకుడి. 

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. 

నిరగ్మకాండము 12:26 => మరియు మీ కుమారులు మీరు ఆచరించు ఈ ఆచారమేమిటని 

మిముమ్నడుగునపుప్డు 

నిరగ్మకాండము 12:27 => మీరు ఇది యెహోవాకు పసాక్బలి; ఆయన ఐగుపీత్యులను హతము 

చేయుచు మన యిండల్ను కాచినపుప్డు ఆయన ఐగుపుత్లోనునన్ ఇశార్యేలీయుల యిండల్ను 

విడిచిపెటెట్ను అనవలెనని చెపెప్ను. అపుప్డు పర్జలు తలలు వంచి నమసాక్రము చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 13:14 => ఇకమీదట నీ కుమారుడు ఇది ఏమిటని నినున్ అడుగునపుప్డు నీవు వాని 

చూచి బాహుబలముచేత యెహోవా దాసగృహమైన ఐగుపుత్లోనుండి మనలను బయటికి రపిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 13:15 => ఫరో మనలను పోనియయ్కుండ తన మనసుస్ను కఠినపరచుకొనగా 

యెహోవా మనుషుయ్ల తొలి సంతానమేమి జంతువుల తొలి సంతానమేమి ఐగుపుత్ దేశములో తొలి 

సంతానమంతయు సంహరించెను. ఆ హేతువు చేతను నేను మగదైన పర్తి తొలిచూలు పిలల్ను 

యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంచుదును; అయితే నా కుమారులలో పర్తి తొలి సంతానము వెలయిచిచ్ 

విడిపించుదునని చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:9 => అయితే నీవు జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని 

మరువక యుండునటుల్ను , అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి 

తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ మనసుస్ను బహు జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును నీ 

కుమారుల కుమారులకును వాటిని నేరిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 6:20 => ఇకమీదట నీ కుమారుడు మన దేవుడైన యెహోవా 

మీకాజాఞ్పించిన శాసనములు కటట్డలు విధులు ఏవని నినున్ అడుగునపుప్డు 

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, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:23 => తాను మన పితరులతో పర్మాణము చేసిన దేశమును మనకిచిచ్ 

మనలను దానిలో పర్వేశపెటుట్టకు అకక్డనుండి మనలను రపిప్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:24 => మనకు నితయ్ము మేలుకలుగుటకై యెహోవా నేటివలె మనలను 

బర్దికించునటుల్ మన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి యీ కటట్డలననిన్టిని గైకొనవలెనని 

మనకాజాఞ్పించెను. 

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 11:21 => ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా మీ పితరులకిచెచ్దనని 

పర్మాణము చేసిన దేశమున మీ దినములును మీ సంతతివారి దినములును భూమికి పైగా ఆకాశము 

నిలుచునంతకాలము విసత్రించును. 

యెహోషువ 4:6 => ఇకమీదట మీ కుమారులు ఈ రాళె ల్ందుకని అడుగునపుప్డు మీరు యెహోవా 

మందసము నెదుట యొరాద్ను నీళుల్ ఏకరాశిగా ఆపబడెను. 

యెహోషువ 4:7 => అది యొరాద్నును దాటుచుండగా యొరాద్ను నీళుల్ ఆపబడెను గనుక యీ రాళుల్ 

చిరకాలము వరకు ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్ముగా నుండునని వారితో చెపప్వలెను. అది మీకు 

ఆనవాలై యుండును, 
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యెహోషువ 4:21 => ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను రాబోవు కాలమున మీ సంతతివారు ఈ 

రాళె ల్ందుకని తమ తండుర్లను అడుగుదురు గదా; 

యెహోషువ 4:22 => అపుప్డు మీరు ఇశార్యేలీయులు ఆరిన నేలమీద ఈ యొరాద్నును దాటిరి. 

యెహోషువ 4:23 => ఎటల్నగా యెహోవా బాహువు బలమైనదని భూనివాసులందరు 

తెలిసికొనుటకును, 

యెహోషువ 4:24 => మీరు ఎలల్పుప్డును మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

నిలుపుటకును, మేము దాటువరకు మీ దేవుడైన యెహోవా తానే మాయెదుట ఎఱఱ్సముదర్మును 

ఎండచేసినటుల్ మీరు దాటువరకు మీ యెదుట యొరాద్ను నీళళ్ను ఎండచేసెనని చెపిప్ యీ సంగతి 

వారికి తెలియపరచవలెను. 

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. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:10 => అతడు నా నామమునకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతడు 

నాకు కుమారుడైయుండును, నేనతనికి తండిర్నైయుందును, ఇశార్యేలీయులమీద అతని రాజయ్ 

సింహాసనమును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండునుగాక; నీవు 

వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుదువుగాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును నీవు అనుసరించునటుల్గా 

యెహోవా నీకు వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము 

దయచేయును గాక. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:13 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల 

పర్కారముగాను ఆయన తీరిచ్న తీరుప్ల పర్కారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగర్తత్పడినయెడల 

నీవు వృదిధ్పొందుదువు; ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై 

యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:20 => మరియు దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో 

చెపిప్నదేమనగా నీవు బలముపొంది ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యీ పని పూనుకొనుము, భయపడకుండుము, 

వెరవకుండుము, నా దేవుడైన యెహోవా నీతోకూడ నుండును; యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న 

పనియంతయు నీవు ముగించువరకు ఆయన నినున్ ఎంతమాతర్మును విడువకయుండును. 

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. 

కీరత్నలు 71:17 => దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే వచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 71:18 => దేవా, వచుచ్ తరమునకు నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు పుటట్బోవువారికందరికి 

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

కీరత్నలు 78:4 => యెహోవా సోత్తార్రహ్కిర్యలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను దాచకుండ వాటిని వారి పిలల్లకు మేము చెపెప్దము. 
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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 

సామెతలు 4:1 => కుమారులారా, తండిర్ యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకము నొందునటుల్ 

ఆలకించుడి 

సామెతలు 4:2 => నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను తోర్సివేయకుడి. 

సామెతలు 4:3 => నా తండిర్కి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తలిల్ దృషిట్కి నేను సుకుమారుడనైన 

యేక కుమారుడనై యుంటిని. 

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

సామెతలు 19:18 => బుదిధ్ వచుచ్నని నీ కుమారుని శికిష్ంపుము అయితే వాడు చావవలెనని 

కోరవదుద్. 

సామెతలు 22:6 => బాలుడు నడువవలసిన తోర్వను వానికి నేరుప్ము వాడు పెదద్వాడైనపుప్డు 

దానినుండి తొలగిపోడు. 

సామెతలు 22:15 => బాలుని హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా పుటుట్ను శికాష్దండము 

దానిని వానిలోనుండి తోలివేయును. 

సామెతలు 23:13 => నీ బాలురను శికిష్ంచుట మానుకొనకుము బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల 

వాడు చావకుండును 

సామెతలు 23:14 => బెతత్ముతో వాని కొటిట్నయెడల పాతాళమునకు పోకుండ వాని ఆతమ్ను నీవు 

తపిప్ంచెదవు. 
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సామెతలు 29:15 => బెతత్మును గదిద్ంపును జాఞ్నము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తలిల్కి 

అవమానము తెచుచ్ను. 

సామెతలు 29:17 => నీ కుమారుని శికిష్ంచినయెడల అతడు నినున్ సంతోషపరచును నీ మనసుస్కు 

ఆనందము కలుగజేయును 

యెషయా 38:19 => సజీవులు, సజీవులే గదా నినున్ సుత్తించుదురు ఈ దినమున నేను సజీవుడనై 

నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. తండుర్లు కుమారులకు నీ సతయ్మును తెలియజేతురు యెహోవా ననున్ 

రకిష్ంచువాడు  

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. 

హెబీర్యులకు 12:7 => శికాష్ఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచునాన్రు; దేవుడు కుమారులనుగా 

మిముమ్ను చూచుచునాన్డు. తండిర్ శికిష్ంపని కుమారుడెవడు? 

హెబీర్యులకు 12:8 => కుమాళల్యిన వారందరు శిక్షలో పాలుపొందుచునాన్రు, మీరు 

పొందనియెడల దురీబ్జులేగాని కుమారులు కారు. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

హెబీర్యులకు 12:10 => వారు కొనిన్దినములమటుట్కు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ మనలను శికిష్ంచిరి 

గాని మనము తన పరిశుదధ్తలో పాలుపొందవలెనని మన మేలుకొరకే ఆయన శికిష్ంచుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 50:1 => యోసేపు తన తండిర్ ముఖముమీద పడి అతనిగూరిచ్ యేడిచ్ అతని 

ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

నిరగ్మకాండము 10:2 => నీవు నీ కుమారునికి నీ కుమారుని కుమారునికి పర్చురము చేయునటుల్ను, 

నేను అతని హృదయమును అతని సేవకుల హృదయములను కఠినపరచితిననెను. 

Page  of 828 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

నిరగ్మకాండము 10:9 => అందుకు మోషే మేము యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను గనుక మా 

కుమారులను మా కుమారెత్లను మా మందలను మా పశువులను వెంటబెటుట్కొని మా పినన్ 

పెదద్లతోకూడ వెళె ల్దమనెను 

నిరగ్మకాండము 13:8 => మరియు ఆ దినమున నీవు నేను ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు యెహోవా 

నాకు చేసినదాని నిమితత్ము పొంగని రొటెట్లను తినుచునాన్నని నీ కుమారునికి తెలియచెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:13 => ఆలాగు నేరుచ్కొనినయెడల దానినెరుగని వారి సంతతివారు 

దానిని విని, మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశమున మీరు బర్దుకు 

దినములనిన్యు మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడుట నేరుచ్కొందురు. 

నాయ్యాధిపతులు 13:12 => అందుకు మానోహ కావున నీ మాట నెరవేరునపుప్డు ఆ బిడడ్ 

ఎటిట్వాడగునో అతడు చేయవలసిన కారయ్మేమిటో తెలుపుమని మనవిచేయగా 

ఎసేత్రు 2:7 => తన పినతండిర్ కుమారెత్యైన హదసాస్ అను ఎసేత్రు తలితండుర్లు లేనిదై యుండగా 

అతడామెను పెంచుకొనెను. ఆమె అందమైన రూపమును సుందర ముఖమును గలదై యుండెను. ఆమె 

తలిదండుర్లు మరణము పొందిన తరువాత మొరెద్కై ఆమెను తన కుమారెత్గా సీవ్కరించెను. 

కీరత్నలు 78:5 => రాగల తరములలో పుటట్బోవు పిలల్లు దాని నెరుగునటుల్ను వారు లేచి తమ 

పిలల్లకు దానిని వివరించునటుల్ను వీరును దేవునియందు నిరీక్షణగలవారై దేవుని కిర్యలను 

మరువకయుండి  

సామెతలు 4:4 => ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇటల్నెను నీ హృదయము పటుట్దలతో నా 

మాటలను పటుట్కొననిముమ్ నా ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల నీవు బర్తుకుదువు. 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

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. 
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మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

వచనము 8 

దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో దాని ఫలము పర్భువువలన 

పొందునని మీరెరుగుదురు. 

ఆదికాండము 16:9 => అపుప్డు యెహోవా దూత నీ యజమానురాలియొదద్కు తిరిగివెళి ల్ 

ఆమెచేతికిర్ంద అణిగియుండుమని దానితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 123:2 => దాసుల కనున్లు తమ యజమానుని చేతితటుట్ను దాసి కనున్లు తన 

యజమానురాలి చేతితటుట్ను చూచునటుల్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను కరుణించువరకు మన 

కనున్లు ఆయనతటుట్ చూచుచునన్వి.  

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మతత్యి 6:24 => ఎవడును ఇదద్రు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని దేవ్షించి 

యొకని పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని 

సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు. 

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. 
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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. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

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. 

1 తిమోతి 6:3 => ఎవడైనను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ హితవాకయ్ములను దైవభకిత్కి 

అనుగుణయ్మైన బోధను అంగీకరింపక, భినన్మైన బోధనుపదేశించినయెడల 

తీతుకు 2:9 => దాసులైనవారు అనిన్ విషయములయందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును 

అలంకరించునటుల్, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెపప్క, 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

1 పేతురు 2:18 => పనివారలారా, మంచివారును సాతివ్కులునైనవారికి మాతర్ము కాక 

ముషక్రులైన మీ యజమానులకును పూరణ్భయముతో లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 2:19 => ఎవడైనను అనాయ్యముగా శర్మ పొందుచు, దేవునిగూరిచ్న మనసాస్కిష్ కలిగి, 

దుఃఖము సహించినయెడల అది హితమగును. 

1 పేతురు 2:20 => తపిప్దమునకై దెబబ్లు తినినపుప్డు మీరు సహించినయెడల మీకేమి ఘనము? 

మేలు చేసి బాధపడునపుప్డు మీరు సహించినయెడల అది దేవునికి హితమగును;  
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1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:16 => గాను, విశేషముగా నాకును, శరీరవిషయమును పర్భువు విషయమును మరి 

విశేషముగా నీకును, పిర్య సహోదరుడుగాను, నీయొదద్ ఎలల్పుప్డు ఉండుటకే కాబోలు అతడు 

కొదిద్కాలము నినున్ ఎడబాసి యుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 2:3 => మరియు బలహీనతతోను భయముతోను ఎంతో వణకుతోను మీయొదద్ 

నుంటిని. 

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 పేతురు 3:2 => అందువలన వారిలో ఎవరైనను వాకయ్మునకు అవిధేయులైతే, వారు భయముతో 

కూడిన మీ పవితర్ పర్వరత్న చూచి, వాకయ్ము లేకుండనే తమ భారయ్ల నడవడివలన రాబటట్బడవచుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:24 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను శాశవ్తమైన పేర్మతో పేర్మించువారికందరికిని 

కృప కలుగును గాక. 

యెహోషువ 24:14 => కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను 

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

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 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు ఎఫెసులోనునన్ 

పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

ఎఫెసీయులకు 1:2 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు మీకు 

కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 
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ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఎఫెసీయులకు 1:5 => తన చితత్పర్కారమైన దయాసంకలప్ము చొపుప్న, యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తనకు 

కుమారులనుగా సీవ్కరించుటకై, మనలను ముందుగా తనకోసము నిరణ్యించుకొని,  

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:10 => ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద 

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 1:14 => దేవుని మహిమకు కీరిత్ కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన పర్జలకు 

విమోచనము కలుగు నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 
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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 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 1:19 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ దేవుడైన మహిమ సవ్రూపియగు తండిర్, 

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

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. 

1 కొరిందీయులకు 7:22 => పర్భువునందు పిలువబడిన దాసుడు పర్భువువలన సావ్తంతర్య్ము 

పొందినవాడు. ఆ పర్కారమే సవ్తంతుర్డైయుండి పిలువబడినవాడు కీర్సుత్ దాసుడు. 
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కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:18 => భారయ్లారా, మీ భరత్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది పర్భువునుబటిట్ 

యుకత్మైయునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:19 => భరత్లారా, మీ భారయ్లను పేర్మించుడి, వారిని నిషు ఠ్రపెటట్కుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:20 => పిలల్లారా, అనిన్ విషయములలో మీ తలిదండుర్ల మాట వినుడి; ఇది 

పర్భువునుబటిట్ మెచుచ్కొనతగినది. 

కొలొసస్యులకు 3:21 => తండుర్లారా, మీ పిలల్ల మనసుస్ కుర్ంగకుండునటుల్ వారికి కోపము 

పుటిట్ంపకుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

ఆదికాండము 16:8 => శారయి దాసివైన హాగరూ, ఎకక్డనుండి వచిచ్తివి, ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వని 

అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయియొదద్నుండి పారిపోవుచునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 24:33 => అతనికి భోజనము పెటిట్ంచెను గాని అతడు నేను వచిచ్న పనిచెపప్క 

మునుపు భోజనము చేయననగా లాబాను చెపుప్మనెను. 

ఆదికాండము 30:29 => అందుకు యాకోబు అతని చూచి నేను నీకెటుల్ కొలువు చేసితినో నీ 

మందలు నాయొదద్ ఎటుల్ండెనో అది నీకు తెలియును; 

ఆదికాండము 31:6 => మీ తండిర్కి నా యావచఛ్కిత్తో కొలువు చేసితినని మీకు తెలిసేయునన్ది. 

Page  of 836 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

లూకా 11:34 => నీ దేహమునకు దీపము నీ కనేన్ గనుక, నీ కనున్ తేటగానుంటె నీ దేహమంతయు 

వెలుగుమయమై యుండును; అది చెడినదైతే నీ దేహమును చీకటిమయమై యుండును. 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

ఎఫెసీయులకు 5:22 => సతరీలారా, పర్భువునకువలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

ఎఫెసీయులకు 6:7 => మనుషుయ్లకు చేసినటుట్ కాక పర్భువునకు చేసినటే ట్ యిషట్పూరవ్కముగా 

సేవచేయుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 
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వచనము 9 

యజమానులారా, మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు 

పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, ఆ పర్కారమే వారియెడల 

పర్వరిత్ంచుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:12 => కాగా నా పిర్యులారా, మీరెలల్పుప్డును విధేయులైయునన్ పర్కారము, 

నాయెదుట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక మరి యెకుక్వగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, 

భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన 

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 5:17 => ఇందు నిమితత్ము మీరు అవివేకులు కాక పర్భువు యొకక్ చితత్మేమిటో 

గర్హించుకొనుడి. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

కొలొసస్యులకు 1:9 => అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

కొలొసస్యులకు 4:12 => మీలో ఒకడును కీర్సుత్యేసు దాసుడునైన ఎపఫార్ మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్డు; మీరు సంపూరు ణ్లును, పర్తి విషయములో దేవుని చితత్మునుగూరిచ్ సంపూరాణ్తమ్ 
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నిశచ్యత గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెలల్పుప్డును మీకొరకు తన పార్రథ్నలలో 

పోరాడుచునాన్డు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరు ఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

1 యోహాను 2:17 => లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచునన్వి గాని, దేవుని చితత్మును 

జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును. 

యిరిమ్యా 3:10 => ఇంతగా జరిగినను విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

పైవేషమునకే గాని తన పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరుగుటలేదని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 24:7 => వారు పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరిగిరాగా వారు నా జనులగునటుల్ను 

నేను వారి దేవుడనగునటుల్ను నేను యెహోవానని ననెన్రుగు హృదయమును వారికిచెచ్దను. 

రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 
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కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

ఆదికాండము 16:9 => అపుప్డు యెహోవా దూత నీ యజమానురాలియొదద్కు తిరిగివెళి ల్ 

ఆమెచేతికిర్ంద అణిగియుండుమని దానితో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:24 => నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసుస్ కలిగి పూరణ్మనసుస్తో ననున్ 

అనుసరించిన హేతువుచేత అతడు పోయిన దేశములో అతని పర్వేశపెటెట్దను. 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

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. 

1 కొరిందీయులకు 7:22 => పర్భువునందు పిలువబడిన దాసుడు పర్భువువలన సావ్తంతర్య్ము 

పొందినవాడు. ఆ పర్కారమే సవ్తంతుర్డైయుండి పిలువబడినవాడు కీర్సుత్ దాసుడు. 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

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 పేతురు 2:16 => సవ్తంతుర్లైయుండియు దుషట్తవ్మును కపిప్పెటుట్టకు మీ సావ్తంతర్య్మును 

వినియోగపరచక, దేవునికి దాసులమని లోబడియుండుడి. 
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వచనము 10 

తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి. 

ఆదికాండము 31:6 => మీ తండిర్కి నా యావచఛ్కిత్తో కొలువు చేసితినని మీకు తెలిసేయునన్ది. 

ఆదికాండము 31:38 => ఈ యిరువది యేండుల్ నేను నీయొదద్ నుంటిని. నీ గొఱఱ్లైనను మేకలైనను 

ఈచుకొని పోలేదు, నీ మంద పొటే ట్ళల్ను నేను తినలేదు. 

ఆదికాండము 31:39 => దుషట్మృగములచేత చీలచ్బడిన దానిని నీయొదద్కు తేక ఆ నషట్ము నేనే 

పెటుట్కొంటిని. పగటియందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి రాతిర్యందు దొంగిలింపబడిన దానినేమి 

నాయొదద్ పుచుచ్కొంటివి; నేను ఈలాగుంటిని. 

ఆదికాండము 31:40 => పగటి యెండకును రాతిర్ మంచుకును నేను కీష్ణించిపోతిని; నిదర్ నా 

కనున్లకు దూరమాయెను. 

2 రాజులు 5:2 => సిరియనులు గుంపు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇశార్యేలు దేశముమీదికి 

పోయియుండిరి. వారచచ్టనుండి యొక చినన్దాని చెరగొని తేగా, అది నయమాను భారయ్కు 

పరిచారము చేయుచుండెను. 

2 రాజులు 5:3 => అది షోమోర్నులోనునన్ పర్వకత్ దగగ్ర నా యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో 

కోరుచునాన్ను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును బాగుచేయునని తన 

యజమానురాలితో అనెను. 

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 

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, 
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1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరు ఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

వచనము 11 

మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి. 

సామెతలు 11:18 => భకిత్హీనుని సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని వితుత్వాడు 

శాశవ్తమైన బహుమానము నొందును. 

సామెతలు 23:18 => నిశచ్యముగా ముందుగతి రానే వచుచ్ను నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 
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మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

లూకా 6:35 => మీరైతే ఎటిట్ వారినిగూరిచ్ యైనను నిరాశ చేసికొనక మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, 

మేలు చేయుడి, అపుప్ ఇయుయ్డి; అపుప్డు మీ ఫలము గొపప్దై యుండును, మీరు సరోవ్నన్తుని 

కుమారులై యుందురు. ఆయన, కృతజఞ్తలేనివారియెడలను దుషుట్లయెడలను ఉపకారియై యునాన్డు. 

లూకా 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

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. 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 
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హెబీర్యులకు 10:35 => కాబటిట్ మీ ధైరయ్మును విడిచిపెటట్కుడి; దానికి పర్తిఫలముగా గొపప్ 

బహుమానము కలుగును. 

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

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. 

కీరత్నలు 62:12 => పర్భువా, మనుషుయ్లకందరికి వారి వారి కిర్యలచొపుప్న నీవే 

పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు. కాగా కృపచూపుటయు నీది. 

యెషయా 24:2 => పర్జలకు కలిగినటుట్ యాజకులకు కలుగును దాసులకు కలిగినటుల్ 

యజమానులకు కలుగును దాసీలకు కలిగినటుల్ వారి యజమానురాండర్కు కలుగును కొనువారికి 

కలిగినటుల్ అముమ్వారికి కలుగును అపిప్చుచ్వారికి కలిగినటుల్ అపుప్ పుచుచ్కొనువారికి కలుగును 

వడిడ్కిచుచ్వారికి కలిగినటుల్ వడిడ్కి తీసుకొనువారికి కలుగును.  

మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

2 కొరిందీయులకు 6:11 => ఓ కొరింథీయులారా, అరమర లేకుండ మీతో మాటలాడుచునాన్ను, 

మా హృదయము విశాలపరచబడియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 
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పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

వచనము 12 

ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, అధికారులతోను, పర్సుత్త 

అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ దురాతమ్ల సమూహములతోను 

పోరాడుచునాన్ము. 

లేవీయకాండము 19:13 => నీ పొరుగువాని హింసింపకూడదు, వాని దోచుకొనకూడదు, కూలివాని 

కూలి మరునాటివరకు నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు; 

లేవీయకాండము 25:39 => నీయొదద్ నివసించు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీకు అమమ్బడినయెడల 

వానిచేత బానిససేవ చేయించుకొనకూడదు. 

లేవీయకాండము 25:40 => వాడు జీతగానివలెను పరవాసివలెను నీయొదద్ నివసించు సునాద 

సంవతస్రమువరకు నీయొదద్ దాసుడుగా ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 25:41 => అపుప్డతడు తన పితరుల సావ్సథ్య్మును మరల అనుభవించునటుల్ తన 

పిలల్లతో కూడ నీయొదద్నుండి బయలుదేరి తన వంశసుథ్లయొదద్కు తిరిగి వెళల్వలెను. 

లేవీయకాండము 25:42 => ఏలయనగా వారు నాకే దాసులైయునాన్రు, నేను ఐగుపుత్లోనుండి 

వారిని రపిప్ంచితిని; దాసులను అమిమ్నటుల్ వారిని అమమ్కూడదు; 

లేవీయకాండము 25:43 => నీ దేవునికి భయపడి అటిట్వానిని కఠినముగా చూడకుము. 

లేవీయకాండము 25:44 => మీ చుటుట్పటల్నునన్ జనములలో నుండి దాసీలను దాసులను 

కొనవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 25:45 => మరియు మీ మధయ్ నివసించు పరదేశులను నీ దేశములో వారికి 

పుటిట్నవారిని కొనవచుచ్ను; వారు మీ సొతత్గుదురు. 
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లేవీయకాండము 25:46 => మీ తరువాత మీ సంతతివారికి సావ్సథ్య్ముగా ఉండునటుల్ మీరు 

ఇటిట్వారిని సవ్తంతిర్ంచుకొనవచుచ్ను; వారు శాశవ్తముగా మీకు దాసులగుదురు కాని, 

ఇశార్యేలీయులైన మీరు సహోదరులు గనుక ఒకనిచేత ఒకడు కఠినసేవ చేయించుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:12 => నీ సహోదరులలో హెబీర్యుడేగాని హెబీర్యురాలేగాని నీకు 

అమమ్బడి ఆరు సంవతస్రములు నీకు దాసయ్ము చేసినయెడల ఏడవ సంవతస్రమున వాని విడిపించి 

నీయొదద్నుండి పంపివేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:13 => అయితే వాని విడిపించి నీయొదద్నుండి పంపివేయునపుప్డు నీవు 

వటిట్చేతులతో వాని పంపివేయకూడదు. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1 5 : 1 5 = > ఆ హేతువుచేతను నేను ఈ సంగతి నేడు 

నీకాజాఞ్పించియునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:16 => అయితే నీయొదద్ వానికి మేలుకలిగినందున నినున్ను నీ 

యింటివారిని పేర్మించుచునాన్ను గనుక నేను నీయొదద్నుండి వెళి ల్పోనని అతడు నీతో చెపిప్నయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:14 => నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమందలి నీ గార్మములలోనునన్ 

పరదేశులలోనేమి దీనదరిదుర్డైన కూలివానిని బాధింపకూడదు. ఏనాటి కూలి ఆనాడియయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 
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నెహెమాయ్ 5:5 => మా పార్ణము మా సహోదరుల పార్ణము వంటిది కాదా? మా పిలల్లు వారి 

పిలల్లను పోలిన వారు కారా? మా కుమారులను మా కుమారెత్లను దాసులగుటకై అపప్గింపవలసి 

వచెచ్ను; ఇపప్టికిని మా కుమారెత్లలో కొందరు దాసతవ్ములో నునాన్రు, మా భూములును మా 

దార్క్షతోటలును అనుయ్లవశమున నుండగా వారిని విడిపించుటకు మాకు శకిత్ చాలకునన్దని చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

నెహెమాయ్ 5:9 => మరియు నేను మీరు చేయునది మంచిది కాదు, మన శతుర్వులైన అనుయ్ల 

నిందనుబటిట్ మన దేవునికి భయపడి మీరు పర్వరిత్ంపకూడదా? 

యోబు 24:10 => దరిదుర్లు వసత్రహీనులై బటట్లులేక తిరుగులాడుదురు ఆకలిగొని పనలను 

మోయుదురు. 

యోబు 24:11 => వారు తమ యజమానుల గోడలలోపల నూనె గానుగలను ఆడించుదురు దార్క్ష 

గానుగలను తొర్కుక్చు దపిప్గలవారై యుందురు. 

యోబు 24:12 => జనముగల పటట్ణములో మూలుగుదురు గాయపరచబడినవారు మొఱఱ్పెటుట్దురు 

అయినను జరుగునది అకర్మమని దేవుడు ఎంచడు. 

యోబు 31:13 => నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును 

నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 

యోబు 31:14 => దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను 

ఆయనతో ఏమి పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 

యోబు 31:15 => గరభ్మున ననున్ పుటిట్ంచినవాడు వారినికూడ పుటిట్ంపలేదా? గరభ్ములో మముమ్ 

రూపించినవాడు ఒకక్డే గదా. 

యెషయా 47:6 => నా జనులమీద కోపపడి నా సావ్సథ్య్ము నపవితర్పరచి వారిని నీచేతికి 

అపప్గించితిని నీవు వారియందు కనికరపడక వృదుద్లమీద నీ కాడిమార్నును మికిక్లి బరువుగా 

మోపితివి.  
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యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

యెషయా 58:4 => మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయుచు అనాయ్యముగా గుదుద్లాడుచు 

ఉపవాసముందురు మీ కంఠధవ్ని పరమున వినబడునటుల్గా మీరిపుప్డు ఉపవాసముండరు. 

యెషయా 58:5 => అటిట్ ఉపవాసము నాకనుకూలమా? మనషుయ్డు తన పార్ణమును 

బాధపరచుకొనవలసిన దినము అటిట్దేనా? ఒకడు జముమ్వలె తలవంచుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె పరచుకొని కూరుచ్ండుట ఉపవాసమా? అటిట్ ఉపవాసము యెహోవాకు పీర్తికరమని 

మీరనుకొందురా?  

యెషయా 58:6 => దురామ్రుగ్లు కటిట్న కటల్ను విపుప్టయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు 

బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు పర్తి కాడిని విరుగగొటుట్టయు నే నేరప్రచుకొనిన ఉపవాసము 

గదా?  

ఆమోసు 8:4 => దేశమందు బీదలను మింగివేయను దరిదుర్లను మాపివేయను కోరువారలారా, 

ఆమోసు 8:5 => తూము చినన్దిగాను రూపాయి యెకుక్వదిగాను చేసి, దొంగతార్సు చేసి, మనము 

ధానయ్మును అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డైపోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము చేయునటుల్ 

విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు గతించిపోవునో యని చెపుప్కొనువారలారా, 

ఆమోసు 8:6 => దరిదుర్లను వెండికి కొనునటుల్ను పాదరక్షలనిచిచ్ బీదవారిని కొనునటుల్ను 

చచుచ్ ధానయ్ ము ను మనము అముమ్ దము రం డ ని వి శార్ంతిది న మె పుప్ డై పో వునో అని 

చెపుప్కొనువారలారా, ఈ మాట ఆలకించుడి. 

ఆమోసు 8:7 => యాకోబు యొకక్ అతిశయాసప్దము తోడని యెహోవా పర్మాణము 

చేయునదేమనగా వారి కిర్యలను నేనెనన్డును మరువను. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 
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తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

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. 

మతత్యి 7:12 => కావున మనుషుయ్లు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగుననే 

మీరును వారికి చేయుడి. ఇది ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల ఉపదేశమునై యునన్ది. 

లూకా 6:31 => మనుషుయ్లు మీకేలాగు చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగు మీరును వారికి 

చేయుడి. 

యాకోబు 2:8 => మెటుట్కు నీవలె నీ పొరుగువాని పేర్మించుమను లేఖనములో ఉనన్టిట్ పార్ముఖయ్మైన 

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

లేవీయకాండము 25:43 => నీ దేవునికి భయపడి అటిట్వానిని కఠినముగా చూడకుము. 
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1 సమూయేలు 15:17 => అందుకు సమూయేలు నీ దృషిట్కి నీవు అలుప్డవుగా ఉనన్పుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములకు శిరసుస్వైతివి, యెహోవా నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

అభిషేకించెను. 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

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 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. 

దానియేలు 5:20 => అయితే అతడు మనసుస్న అతిశయించి, బలాతాక్రము చేయుటకు అతని 

హృదయమును కఠినము చేసికొనగా దేవుడు అతని పర్భుతవ్మునతనియొదద్నుండి తీసివేసి అతని 

ఘనతను పోగొటెట్ను.  

కీరత్నలు 140:12 => బాధింపబడువారి పక్షమున యెహోవా వాయ్జెయ్మాడుననియు దరిదుర్లకు 

ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ననియు నేనెరుగుదును. 

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. 
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మతత్యి 22:8 => అపుప్డతడు పెండిల్విందు సిదధ్ముగా ఉనన్ది గాని పిలువబడినవారు పాతుర్లు 

కారు. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడడ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

మతత్యి 24:48 => అయితే దుషుట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని 

తన మనసుస్లో అనుకొని 

మతత్యి 24:51 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

యోహాను 13:13 => బోధకుడనియు పర్భువనియు మీరు ననున్ పిలుచుచునాన్రు; నేను బోధకుడను 

పర్భువును గనుక మీరిటుల్ పిలుచుట నాయ్యమే. 

1 కొరిందీయులకు 7:22 => పర్భువునందు పిలువబడిన దాసుడు పర్భువువలన సావ్తంతర్య్ము 

పొందినవాడు. ఆ పర్కారమే సవ్తంతుర్డైయుండి పిలువబడినవాడు కీర్సుత్ దాసుడు. 

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. 

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. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

రోమీయులకు 2:11 => దేవునికి పక్షపాతము లేదు. ధరమ్శాసత్రము లేక పాపము చేసినవారందరు 

ధరమ్శాసత్రము లేకయే నశించెదరు; 

కొలొసస్యులకు 3:25 => అనాయ్యము చేసినవానికి తాను చేసిన అనాయ్యము కొలది మరల 

లభించును, పక్షపాతముండదు. 

ఆదికాండము 31:12 => అపుప్డు ఆయన నీ కనున్లెతిత్ చూడుము; గొఱఱ్లను దాటుచునన్ 

పొటే ట్ళల్నిన్యు చారలైనను పొడలైనను మచచ్లైనను గలవి; ఏలయనగా లాబాను నీకు చేయుచునన్ది 

యావతుత్ను చూచితిని 

నిరగ్మకాండము 21:26 => ఒకడు తన దాసుని కనైన్నను తన దాసి కనైన్నను పోగొటిట్నయెడల ఆ 

కంటి హానినిబటిట్ వారిని సవ్తంతుర్నిగా పోనియయ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:15 => అది మీ పార్ణములకు పరికర్యధనముగా నుండునటుల్ యెహోవాకు 

అరప్ణ ఇచుచ్నపుప్డు ధనవంతుడు అర తులముకంటె ఎకుక్వ ఇయయ్కూడదు. బీదవాడు తకుక్వ 

ఇయయ్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17 => ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ 

పర్భువునై యునాన్డు. ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల 

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 
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యోబు 34:19 => రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకనన్ ధనముగలవారిని 

ఎకుక్వగా చూడని వానితోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిరిమ్ంచినవారు కారా? 

యెషయా 24:2 => పర్జలకు కలిగినటుట్ యాజకులకు కలుగును దాసులకు కలిగినటుల్ 

యజమానులకు కలుగును దాసీలకు కలిగినటుల్ వారి యజమానురాండర్కు కలుగును కొనువారికి 

కలిగినటుల్ అముమ్వారికి కలుగును అపిప్చుచ్వారికి కలిగినటుల్ అపుప్ పుచుచ్కొనువారికి కలుగును 

వడిడ్కిచుచ్వారికి కలిగినటుల్ వడిడ్కి తీసుకొనువారికి కలుగును.  

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

వచనము 13 

అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము నెరవేరిచ్నవారై 

నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరు ణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 
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1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

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 3:16 => కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:3 => ఇశార్యేలీయులారా, వినుడి; నేడు మీరు మీశతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు సమీపించుచునాన్రు. మీ హృదయములు జంకనియయ్కుడి, భయపడకుడి, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:4 => వణకకుడి, వారి ముఖము చూచి బెదరకుడి, మీకొరకు మీ 

శతుర్వులతో యుదధ్ముచేసి మిముమ్ను రకిష్ంచువాడు మీ దేవుడైన యెహోవాయే. 

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 1:6 => 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. 

యెహోషువ 1:9 => నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, 

దిగులు పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

తోడైయుండును. 

1 సమూయేలు 23:16 => అపుప్డు సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను లేచి, వనములోనునన్ 

దావీదునొదద్కు వచిచ్ నా తండిర్యైన సౌలు నినున్ పటుట్కొనజాలడు, నీవు భయపడవదుద్, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై 

యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:20 => మరియు దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో 

చెపిప్నదేమనగా నీవు బలముపొంది ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యీ పని పూనుకొనుము, భయపడకుండుము, 

వెరవకుండుము, నా దేవుడైన యెహోవా నీతోకూడ నుండును; యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న 

పనియంతయు నీవు ముగించువరకు ఆయన నినున్ ఎంతమాతర్మును విడువకయుండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైరయ్ము వహించుడి, మీ కారయ్ము 

సఫలమగును. 

కీరత్నలు 138:3 => నేను మొఱఱ్పెటిట్న దినమున నీవు నాకు ఉతత్రమిచిచ్తివి. నా పార్ణములో తార్ణ 

పుటిట్ంచి ననున్ ధైరయ్పరచితివి.  

యెషయా 35:3 => సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొటిర్లుల్ మోకాళల్ను దృఢపరచుడి. 

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

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. 

Page  of 855 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

జెకరాయ్ 8:9 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరమును కటుట్టకై దాని పునాదివేసిన దినమున పర్వకత్లనోట 

పలుకబడిన మాటలు ఈ కాలమున వినువారలారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

జెకరాయ్ 8:13 => యూదా వారలారా, ఇశార్యేలు వారలారా, మీరు అనయ్జనులలో నేలాగు 

శాపాసప్దమై యుంటిరో ఆలాగే మీరు ఆశీరావ్దాసప్దమగునటుల్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును; 

భయపడక ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

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. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 

2 తిమోతి 2:1 => నా కుమారుడా, కీర్సుత్యేసు నందునన్ కృపచేత బలవంతుడవు కముమ్. 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 
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1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

ఆదికాండము 48:2 => ఇదిగో నీ కుమారుడైన యోసేపు నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని యాకోబునకు 

తెలుపబడెను. అంతట ఇశార్యేలు బలము తెచుచ్కొని తన మంచముమీద కూరుచ్ండెను. 

సంఖాయ్కాండము 4:3 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 

సంఖాయ్కాండము 4:23 => ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు వయసుస్ కలిగి 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకు సేనలో పనిచేయ చేరువారందరిని లెకిక్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:27 => నీ దాసులమైన మేము, అనగా మా సేనలో పర్తి యోధుడును మా 

యేలినవాడు చెపిప్నటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్ను అవతలికి వచెచ్దమనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:8 => మీరు బలము గలిగి సావ్ధీనపరచుకొనుటకై నది దాటి వెళుల్చునన్ 

ఆ దేశమందు పర్వేశించి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:6 => భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతోకూడ 

వచుచ్వాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు నినెన్డబాయడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:7 => మరియు మోషే యెహోషువను పిలిచి నీవు నిబబ్రముగలిగి 

ధైరయ్ముగా నుండుము. యెహోవా ఈ పర్జలకిచుచ్టకు వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన 

దేశమునకు నీవు వీరితోకూడ పోయి దానిని వారికి సావ్ధీనపరచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 

యెహోషువ 1:18 => నీమీద తిరుగబడి నీవు వారికి ఆజాఞ్పించు పర్తి విషయములో నీ మాట వినని 

వారందరు మరణశిక్ష నొందుదురు; నీవు నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనవలెనని యెహోషువకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. 
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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. 

యెహోషువ 17:13 => ఇశార్యేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయులచేత 

వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి కాని వారి దేశమును పూరిత్గా సావ్ధీనపరచుకొనలేదు. 

యెహోషువ 23:6 => కాబటిట్ మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడినదంతటిని గైకొని 

అనుసరించుటకు మనసుస్ దృఢము చేసికొని, యెడమకు గాని కుడికి గాని దానినుండి తొలగిపోక 

నాయ్యాధిపతులు 7:11 => వారు చెపుప్ కొనుచునన్ దానిని వినిన తరువాత నీవు ఆ దండులోనికి 

దిగిపోవుటకు నీచేతులు బలపరచబడునని చెపప్గా, అతడును అతని పనివాడైన పూరాయును ఆ 

దండులోనునన్ సనన్దుధ్లయొదద్కు పోయిరి. 

రూతు 1:18 => తనతో కూడ వచుచ్టకు ఆమెకు మనసుస్ కుదిరినదని నయోమి తెలిసికొనినపుప్డు 

అందును గురించి ఆమెతో మాటలాడుట మానెను గనుక వారిదద్రు బేతెల్హేమునకు వచుచ్వరకు 

పర్యాణము చేసిరి. 

1 సమూయేలు 4:9 => ఫిలిషీత్యులారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని వారు మీకు దాసులైనటుట్ మీరు 

హెబీర్యులకు దాసులు కాకుండ బలాఢుయ్లై యుదధ్ము చేయుడని చెపుప్కొనిరి. 

1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

2 సమూయేలు 2:7 => మీ యజమానుడగు సౌలు మృతినొందెను గాని యూదావారు నాకు 

తమమీద రాజుగా పటాట్భిషేకము చేసియునాన్రు గనుక మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలాఢుయ్లై 

యుండుడని ఆజఞ్నిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 22:33 => దేవుడు నాకు బలమైన కోటగా ఉనాన్డు ఆయన తన మారగ్మునందు 

యథారథ్వంతులను నడిపించును. 
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2 సమూయేలు 23:10 => చేయి తిమిమ్రిగొని కతిత్ దానికి అంటుకొనిపోవువరకు ఫిలిషీత్యులను 

హతము చేయుచు వచెచ్ను. ఆ దినమున యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను. 

దోపుడుసొముమ్ పటుట్కొనుటకు మాతర్ము జనులు అతని వెనుక వచిచ్రి. 

1 రాజులు 2:2 => లోకులందరు పోవలసిన మారగ్మున నేను పోవుచునాన్ను; కాబటిట్ నీవు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొని నిబబ్రము గలిగి 

1 రాజులు 20:22 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు వచిచ్ నీవు బలము 

తెచుచ్కొనుము, నీవు చేయవలసిన దానిని కనిపెటిట్ యుండుము, ఏడాదినాటికి సిరియారాజు నీమీదికి 

మరల వచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 

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 17:1 => తరువాత అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన యెహోషాపాతు 

రాజై ఇశార్యేలు తన మీదికి రాకుండ తన రాజయ్మును బలపరచుకొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:7 => మీరు దిగులుపడకుడి, ధైరయ్ము విడువకుడి; అషూష్రు రాజుకైనను 

అతనితో కూడనునన్ సైనయ్మంతటికైనను మీరు భయపడవదుద్, విసమ్యమొందవదుద్, అతనికి 

కలిగియునన్ సహాయముకంటె ఎకుక్వ సహాయము మనకు కలదు. 

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. 

నెహెమాయ్ 6:9 => నేను ఇటువంటి కారయ్ములను మేమెంత మాతర్మును చేయువారము కాము, 

వీటిని నీ మనసుస్లోనుండి నీవు కలిప్ంచుకొంటివని అతనియొదద్కు నేను వరత్మానము పంపితిని. 

దేవా, ఇపుప్డు నాచేతులను బలపరచుము. 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 
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కీరత్నలు 18:17 => బలవంతులగు పగవారు ననున్ దేవ్షించువారు నాకంటె బలిషుట్లైయుండగా వారి 

వశమునుండి ఆయన ననున్ రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 18:29 => నీ సహాయమువలన నేను సైనయ్మును జయింతును. నా దేవుని సహాయమువలన 

పార్కారమును దాటుదును. 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

కీరత్నలు 28:7 => యెహోవా నా ఆశర్యము, నా కేడెము నా హృదయము ఆయనయందు 

నమిమ్కయుంచెను గనుక నాకు సహాయము కలిగెను. కావున నా హృదయము పర్హరిష్ంచుచునన్ది 

కీరత్నలతో నేను ఆయనను సుత్తించుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 43:2 => నీవు నాకు దురగ్మైన దేవుడవు ననున్ తోర్సివేసితి వేమి? నేను శతుర్బాధచేత 

దుఃఖాకార్ంతుడనై సంచరింప నేల?  

కీరత్నలు 71:16 => పర్భువైన యెహోవాయొకక్ బలవతాక్రయ్ములనుబటిట్ నేను వరిణ్ంప 

మొదలుపెటెట్దను నీ నీతినిమాతర్మే నేను వరిణ్ంచెదను. 

కీరత్నలు 86:16 => నాతటుట్ తిరిగి ననున్ కరుణింపుము నీ సేవకునికి నీ బలము అనుగర్హింపుము నీ 

సేవకురాలి కుమారుని రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 108:13 => దేవునివలన మేము శూరకారయ్ములు జరిగించెదము మా శతుర్వులను 

అణగదొర్కుక్వాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 119:173 => నేను నీ ఉపదేశములను కోరుకొనియునాన్ను నీ చెయియ్ నాకు 

సహాయమగును గాక. 

కీరత్నలు 144:1 => నాకు ఆశర్యదురగ్మగు యెహోవా సనున్తింపబడును గాక ఆయన నాచేతులకు 

యుదధ్మును నా వేర్ళల్కు పోరాటమును నేరుప్వాడైయునాన్డు. 

సామెతలు 24:6 => వివేకముగల నాయకుడవై యుదధ్ము చేయుము. ఆలోచన చెపుప్వారు 

అనేకులుండుట రక్షణకరము 

సామెతలు 31:17 => ఆమె నడికటుట్చేత నడుము బలపరచుకొని చేతులతో బలముగా పనిచేయును  
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పరమగీతము 6:13 => షూలమిమ్తీ, రముమ్ రముమ్ మేము నినున్ ఆశతీర చూచుటకై తిరిగి రముమ్, 

తిరిగి రముమ్. షూలమిమ్తీయందు మీకు ముచచ్ట పుటిట్ంచునదేది? అమె మహనయీము నాటకమంత 

వింతయైనదా? 

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

దానియేలు 10:19 => నీకు శుభమవును గాక, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్. ధైరయ్ము తెచుచ్కొమమ్ని నాతో 

చెపెప్ను. అతడు నాతో ఇటల్నగా నేను ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీవు ననున్ ధైరయ్పరచితివి గనుక నా 

యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇమమ్ని చెపిప్తిని. 

జెకరాయ్ 10:4 => వారిలోనుండి మూలరాయి పుటుట్ను, మేకును యుదధ్పువిలుల్ను వారిచేత కలుగును, 

బాధించువాడు వారిలోనుండి బయలుదేరును, 

జెకరాయ్ 10:12 => నేను వారిని యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయుదును, ఆయన నామము 

సమ్రించుచు వారు వయ్వహరింతురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మారుక్ 3:27 => ఒకడు బలవంతుడైనవానిని మొదట బంధించితేనే తపప్, ఆ బలవంతుని 

ఇంటజొచిచ్ వాని సామగిర్ దోచుకొననేరడు; బంధించినయెడల వాని యిలుల్ దోచుకొనవచుచ్ను. 

లూకా 2:40 => బాలుడు జాఞ్నముతో నిండుకొనుచు, ఎదిగి బలము పొందుచుండెను; దేవుని దయ 

ఆయనమీద నుండెను. 

లూకా 22:38 => అని వార్యబడిన మాట నాయందు నెరవేరవలసియునన్ది; ఏలయనగా 

ననున్గూరిచ్న సంగతి సమాపత్మవుచునన్దని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 

1 తిమోతి 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 
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1 యోహాను 2:13 => తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు 

వార్యుచునాన్ను. యౌవనసుథ్లారా, మీరు దుషుట్ని జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 2:14 => చినన్పిలల్లారా, మీరు తండిర్ని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

యౌవనసుథ్లారా, మీరు బలవంతులు, దేవుని వాకయ్ము మీయందు నిలుచుచునన్ది; మీరు దుషుట్ని 

జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 4:4 => చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉనన్వాడు లోకములో 

ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు వారిని జయించియునాన్రు. 

వచనము 14 

ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు తొడుగుకొని 

ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 6:13 => అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము 

నెరవేరిచ్నవారై నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదో ధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 
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2 కొరిందీయులకు 10:4 => మా యుదో ధ్పకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని, దేవుని 

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

ఎఫెసీయులకు 6:13 => అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము 

నెరవేరిచ్నవారై నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి 

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? 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 
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ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 
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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 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

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. 

పర్కటన 2:24 => అయితే తుయతైరలో కడమవారైన మీతో, అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక 

సాతాను యొకక్ గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెపుప్కొనువారందరితో నేను చెపుప్చునన్దేమనగా 

మీపైని మరి ఏ భారమును పెటట్ను 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 
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పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

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 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

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 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 20:7 => వెయియ్ సంవతస్రములు గడచిన తరువాత సాతాను తానునన్ చెరలోనుండి 

విడిపింపబడును. 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 20:3 => ఇశార్యేలీయులారా, వినుడి; నేడు మీరు మీశతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు సమీపించుచునాన్రు. మీ హృదయములు జంకనియయ్కుడి, భయపడకుడి, 

యెహోషువ 4:13 => సేనలో ఇంచుమించు నలువది వేలమంది యుదధ్సనన్దుధ్లై యుదధ్ము 

చేయుటకు యెహోవా సనిన్ధిని యెరికో మైదానములకు దాటివచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 3:2 => ఇశార్యేలీయుల తరతరములవారికి, అనగా పూరవ్ము ఆ యుదధ్ములను 

ఏ మాతర్మును చూడనివారికి యుదధ్ముచేయ నేరుప్నటుల్ యెహోవా ఉండనిచిచ్న జనములు ఇవి.  

1 సమూయేలు 4:9 => ఫిలిషీత్యులారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొని వారు మీకు దాసులైనటుట్ మీరు 

హెబీర్యులకు దాసులు కాకుండ బలాఢుయ్లై యుదధ్ము చేయుడని చెపుప్కొనిరి. 

1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

నెహెమాయ్ 4:13 => అందు నిమితత్ము గోడ వెనుకనునన్ దిగువ సథ్లములలోను పైనునన్ 

సథ్లములలోను జనులను వారి వారి కుటుంబముల పర్కారముగా వారి కతుత్లతోను వారి యీటెలతోను 

వారి విండల్తోను నిలిపితిని. 

నెహెమాయ్ 4:17 => గోడ కటుట్వారును బరువులు మోయువారును బరువులు ఎతుత్వారును, 

ఒకొక్కక్రు ఒకచేతితో పనిచేసి ఒకచేతితో ఆయుధము పటుట్కొనియుండిరి. 

నెహెమాయ్ 6:5 => అంతట అయిదవమారు సనబ్లల్టు తన పనివాని దావ్రా విపిప్యునన్ యొక 

పతిర్కను నాయొదద్కు పంపెను. 

కీరత్నలు 144:1 => నాకు ఆశర్యదురగ్మగు యెహోవా సనున్తింపబడును గాక ఆయన నాచేతులకు 

యుదధ్మును నా వేర్ళల్కు పోరాటమును నేరుప్వాడైయునాన్డు. 

యిరిమ్యా 43:12 => ఐగుపుత్ దేవతల గుళల్లో నేను అగిన్ రాజబెటుట్చునాన్ను, వాటిని నెబుకదెర్జరు 

కాలిచ్వేయును, ఆ దేవతలను చెరగొనిపోవును, గొఱఱ్లకాపరి తన వసత్రమును చుటుట్కొనునటుల్ అతడు 

ఐగుపుత్ దేశమును తనకు చుటుట్కొని నిరాటంకముగా అకక్డనుండి సాగిపోవును. 
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మతత్యి 11:12 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను దినములు మొదలుకొని యిపప్టి వరకు 

పరలోకరాజయ్ము బలాతాక్రముగా పటట్బడుచునన్ది, బలాతాక్రులు దాని నాకర్మించుకొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

యోహాను 18:11 => ఆ దాసుని పేరు మలుక్. యేసు కతిత్ ఒరలో ఉంచుము; తండిర్ నాకు 

అనుగర్హించిన గినెన్లోనిది నేను తార్గకుందునా అని పేతురుతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

రోమీయులకు 7:21 => కాబటిట్ మేలు చేయగోరు నాకు కీడు చేయుట కలుగుచునన్దను ఒక 

నియమము నాకు కనబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

1 కొరిందీయులకు 14:8 => మరియు బూర సప్షట్ము కాని ధవ్ని ఇచుచ్నపుప్డు యుదధ్మునకెవడు 

సిదధ్పడును? 

ఎఫెసీయులకు 4:27 => అపవాదికి చోటియయ్కుడి; 

ఫిలిపీప్యులకు 1:30 => కీర్సుత్నందు విశావ్సముంచుట మాతర్మే గాక ఆయన పక్షమున శర్మ 

పడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగర్హింపబడెను. 

2 తిమోతి 2:3 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ మంచి సైనికునివలె నాతో కూడ శర్మను అనుభవించుము. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

1 పేతురు 5:9 => లోకమందునన్ మీ సహోదరులయందు ఈ విధమైన శర్మలే నెరవేరుచునన్వని 

యెరిగి, విశావ్సమందు సిథ్రులై వానిని ఎదిరించుడి. 

వచనము 15 
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పాదములకు సమాధాన సువారత్వలననైన సిదధ్మనసస్ను జోడు తొడుగుకొని నిలువబడుడి. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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, 

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:5 => మరియు జెటిట్యైనవాడు పోరాడునపుప్డు, నియమపర్కారము పోరాడకుంటే 

వానికి కిరీటము దొరకదు. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

హెబీర్యులకు 12:4 => మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రకత్ము కారునంతగా ఇంక దానిని 

ఎదిరింపలేదు.  

మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:50 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నది ఏమనగా రకత్మాంసములు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొననేరవు; క్షయత అక్షయతను సవ్తంతిర్ంచుకొనదు. 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 
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ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

కొలొసస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముమ్ను జీవింపచేసెను; ఆయన పర్ధానులను 

అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోతస్వముతో వారిని పటిట్ తెచిచ్ బాహాటముగా 

వేడుకకు కనుపరచెను. 

1 పేతురు 3:22 => ఆయన పరలోకమునకు వెళి ల్ దూతల మీదను అధికారుల మీదను శకుత్ల 

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

యోబు 2:2 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిలో ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

యోహాను 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 

యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసత్రించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచుచ్చునాన్డు. నాతో 

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 
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యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

ఆదికాండము 32:24 => యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

దానియేలు 10:13 => పారసీకుల రాజాయ్ధిపతి ఇరువది యొకక్ దినములు ననున్ ఎదిరించెను. ఇంక 

పారసీకుల రాజుల సముఖమున నేను నిలుచుచుండగా పర్ధానాధిపతులలో మిఖాయేలను ఒకడు నాకు 

సహాయము చేయవచెచ్ను, 
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మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడడ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

లూకా 4:5 => అపుప్డు అపవాది ఆయనను తీసికొనిపోయి, భూలోక రాజయ్ములనిన్టిని ఒక 

నిమిషములో ఆయనకు చూపించి 

1 కొరిందీయులకు 9:26 => కాబటిట్ నేను గురి చూడనివానివలె పరుగెతుత్వాడను కాను, 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 1:16 => ఏలయనగా ఆకాశమందునన్వియు భూమియందునన్వియు, 

దృశయ్మైనవిగాని, అదృశయ్మైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను పర్భుతవ్ములైనను పర్ధానులైనను 

అధికారములైనను, సరవ్మును ఆయనయందు సృజింపబడెను, సరవ్మును ఆయన దావ్రాను 

ఆయనను బటిట్యు సృజింపబడెను. 
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1 తిమోతి 1:18 => నా కుమారుడువైన తిమోతీ, నీవు విశావ్సమును మంచి మనసాస్కిష్యు 

కలిగినవాడవై, నినున్గూరిచ్ ముందుగా చెపప్బడిన పర్వచనముల చొపుప్న ఈ మంచి పోరాటము 

పోరాడవలెనని వాటినిబటిట్ యీ ఆజఞ్ను నీకు అపప్గించుచునాన్ను. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

1 యోహాను 4:4 => చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉనన్వాడు లోకములో 

ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు వారిని జయించియునాన్రు. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 2:24 => అయితే తుయతైరలో కడమవారైన మీతో, అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక 

సాతాను యొకక్ గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెపుప్కొనువారందరితో నేను చెపుప్చునన్దేమనగా 

మీపైని మరి ఏ భారమును పెటట్ను 

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

పర్కటన 16:17 => ఏడవ దూత తన పాతర్ను వాయుమండలముమీద కుమమ్రింపగా 

సమాపత్మైనదని చెపుప్చునన్ యొక గొపప్ సవ్రము గరాభ్లయములో ఉనన్ సింహాసనమునుండి వచెచ్ను. 

వచనము 16 

ఇవనిన్యు గాక విశావ్సమను డాలు పటుట్కొనుడి; దానితో మీరు దుషుట్ని అగిన్బాణములనిన్టిని 

ఆరుప్టకు శకిత్మంతులవుదురు. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 6:17 => మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 10:4 => మా యుదో ధ్పకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని, దేవుని 

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

ఎఫెసీయులకు 5:16 => అజాఞ్నులవలె కాక, జాఞ్నులవలె నడుచుకొనునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

ఆమోసు 6:3 => ఉపదర్వదినము బహుదూరమున నునన్దనుకొని అనాయ్యపు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

మీమధయ్ మీరు పీఠములు సాథ్పింతురు. 
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లూకా 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 

పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

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.  

పర్కటన 6:17 => మీరు మామీద పడి ఆయన సనిన్ధికిని గొఱఱ్పిలల్ ఉగర్తకును మముమ్ను 

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

యెషయా 5:27 => వారిలో అలసినవాడైనను తొటిర్లుల్వాడైనను లేడు. వారిలో ఎవడును నిదర్పోడు 

కునుకడు వారి నడికటుట్ విడిపోదు వారి పాదరక్షలవారు తెగిపోదు. 

యిరిమ్యా 17:17 => ఆపతాక్లమందు నీవే నా ఆశర్యము, నాకు అధైరయ్ము పుటిట్ంపకుము. 

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

ఆమోసు 5:13 => ఇది చెడుకాలము గనుక ఈ కాలమున బుదిధ్మంతుడు ఊరకుండును. 
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రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటే ట్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

1 యోహాను 4:4 => చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉనన్వాడు లోకములో 

ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు వారిని జయించియునాన్రు. 

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, ఖరూజ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  
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వచనము 17 

మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును ధరించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

యెషయా 11:5 => అతని నడుమునకు నీతియు అతని తుంటల్కు సతయ్మును నడికటుట్గా ఉండును. 

లూకా 12:35 => మీ నడుములు కటుట్కొనియుండుడి, మీ దీపములు వెలుగుచుండనియుయ్డి. 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 

1 పేతురు 1:13 => కాబటిట్ మీ మనసుస్ అను నడుము కటుట్కొని నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై, 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూరణ్ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి. 

యెషయా 59:17 => నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనెను రక్షణను తలమీద శిరసాత్ర్ణముగా 

ధరించుకొనెను 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

పర్కటన 9:9 => ఇనుప మైమరువులవంటి మైమరువులు వాటికుండెను. వాటి రెకక్ల ధవ్ని 

యుదధ్మునకు పరుగెతుత్నటిట్ విసాత్రమైన గుఱఱ్పు రథముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 9:17 => మరియు నాకు కలిగిన దరశ్నమందు ఈలాగు చూచితిని. ఆ గుఱఱ్ములకును వాటి 

మీద కూరుచ్ండి యునన్వారికిని, నిపుప్వలె ఎరుపు వరణ్ము, నీల వరణ్ము, గంధక వరణ్ముల 

మైమరువులుండెను. ఆ గుఱఱ్ముల తలలు సింహపు తలలవంటివి, వాటి నోళల్లోనుండి అగిన్ 

ధూమగంధకములు బయలువెడలుచుండెను. 

నిరగ్మకాండము 28:4 => పతకము ఏఫోదు నిలువుటంగీ విచితర్మైన చొకాక్యి పాగా దటిట్యు 

వారు కుటట్వలసిన వసత్రములు. అతడు నాకు యాజకుడై యుండునటుల్ వారు నీ సహోదరుడైన 

అహరోనుకును అతని కుమారులకును పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటిట్ంపవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 39:8 => మరియు అతడు ఏఫోదు పనివలె బంగారుతోను నీల ధూమర్ 

రకత్వరణ్ములుగల పంకుత్లతోను సనన్నారతోను చితర్కారుని పనిగా పతకమును చేసెను. 

లేవీయకాండము 8:8 => ఆ పతకములో ఊరీము తుమీమ్మను వాటిని ఉంచి 

1 సమూయేలు 2:4 => పర్ఖాయ్తినొందిన విలుకాండుర్ ఓడిపోవుదురు తొటిర్లిల్నవారు బలము 

ధరించుదురు. 

1 రాజులు 18:46 => యెహోవా హసత్ము ఏలీయాను బలపరచగా అతడు నడుము బిగించుకొని 

అహాబుకంటె ముందుగా పరుగెతిత్కొని పోయి యెజెర్యేలు గుమమ్ము నొదద్కు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 3:21 => తమతో యుదధ్ము చేయుటకు రాజులు వచిచ్యునాన్రని మోయాబీయులు విని, 

అలుప్లనేమి ఘనులనేమి ఆయుధములు ధరించుకొనగల వారినందరిని సమకూరుచ్కొని దేశపు 

సరిహదుద్నందు నిలిచిరి. 

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. 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

సామెతలు 31:17 => ఆమె నడికటుట్చేత నడుము బలపరచుకొని చేతులతో బలముగా పనిచేయును  

యెషయా 5:27 => వారిలో అలసినవాడైనను తొటిర్లుల్వాడైనను లేడు. వారిలో ఎవడును నిదర్పోడు 

కునుకడు వారి నడికటుట్ విడిపోదు వారి పాదరక్షలవారు తెగిపోదు. 

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

దానియేలు 10:5 => నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు 

నడుమున మేలిమి బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 
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లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

2 కొరిందీయులకు 1:24 => మీ విశావ్సముమీద మేము పర్భువులమని యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని 

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటే ట్. 

వచనము 18 

ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను చేయుచు, ఆ విషయమై 

సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు మెలకువగా ఉండుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 

పరమగీతము 7:1 => రాజకుమార పుతిర్కా, నీ పాదరక్షలతో నీవెంత అందముగా నడుచుచునాన్వు! 

నీ ఊరువులు శిలప్కారి చేసిన ఆభరణ సూతర్ములవలె ఆడుచునన్వి. 
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హబకూక్కు 3:19 => పర్భువగు యెహోవాయే నాకు బలము ఆయన నా కాళల్ను లేడికాళల్వలె 

చేయును ఉనన్తసథ్లములమీద ఆయన ననున్ నడవచేయును. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

యెషయా 52:7 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువరత్మానము పర్కటించుచు 

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

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. 

నిరగ్మకాండము 12:11 => మీరు దానిని తినవలసిన విధమేదనగా, మీ నడుము కటుట్కొని మీ 

చెపుప్లు తొడుగుకొని మీ కఱఱ్లుచేత పటుట్కొని, తవ్రపడుచు దాని తినవలెను; అది యెహోవాకు 

పసాక్బలి. 

మారుక్ 6:9 => చెపుప్లు తొడగుకొనుడనియు, రెండంగీలు వేసికొనవదద్నియు వారికాజాఞ్పించెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:16 => అజాఞ్నులవలె కాక, జాఞ్నులవలె నడుచుకొనునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 
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వచనము 19 

మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ మరమ్మును ధైరయ్ముగా 

తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 56:3 => నాకు భయము సంభవించు దినమున నినున్ ఆశర్యించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 56:4 => దేవునిబటిట్ నేను ఆయన వాకయ్మును కీరిత్ంచెదను దేవునియందు 

నమిమ్కయుంచియునాన్ను నేను భయపడను శరీరధారులు ననేన్మి చేయగలరు? 

కీరత్నలు 56:10 => దేవునిబటిట్ నేను ఆయన వాకయ్మును కీరిత్ంచెదను యెహోవానుబటిట్ ఆయన 

వాకయ్మును కీరిత్ంచెదను 

కీరత్నలు 56:11 => నేను దేవునియందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను నేను భయపడను నరులు ననేన్మి 

చేయగలరు?  

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

2 కొరిందీయులకు 1:24 => మీ విశావ్సముమీద మేము పర్భువులమని యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని 

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

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. 
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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, 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

హెబీర్యులకు 11:24 => మోషే పెదద్వాడైనపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఐగుపుత్ ధనముకంటె 

కీర్సుత్విషయమైన నింద గొపప్ భాగయ్మని యెంచుకొని,  

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

హెబీర్యులకు 11:27 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడు అదృశుయ్డైనవానిని చూచుచునన్టుట్ 

సిథ్రబుదిధ్గలవాడై, రాజాగర్హమునకు భయపడక ఐగుపుత్ను విడిచిపోయెను. 

హెబీర్యులకు 11:28 => తొలిచూలు పిలల్లను నాశనము చేయువాడు ఇశార్యేలీయులను 

ముటట్కుండు నిమితత్ము అతడు విశావ్సమునుబటిట్ పసాక్ను, రకత్పోర్క్షణ ఆచారమును ఆచరించెను. 

హెబీర్యులకు 11:29 => విశావ్సమునుబటిట్ వారు పొడి నేలమీద నడిచినటుల్ ఎఱఱ్సముదర్ములో బడి 

నడచిపోయిరి. ఐగుపీత్యులు ఆలాగు చేయజూచి మునిగిపోయిరి. 

హెబీర్యులకు 11:30 => విశావ్సమునుబటిట్ యేడు దినములవరకు పర్దకిష్ణము చేయబడిన 

తరువాత యెరికో గోడలు కూలెను. 

హెబీర్యులకు 11:31 => విశావ్సమునుబటిట్ రాహాబను వేశయ్ వేగులవారిని సమాధానముగా 

చేరుచ్కొనినందున అవిధేయులతోపాటు నశింపకపోయెను. 

హెబీర్యులకు 11:32 => ఇకను ఏమి చెపుప్దును? గిదోయ్ను, బారాకు, సమోస్ను, యెఫాత్, దావీదు, 

సమూయేలను వారినిగూరిచ్యు, పర్వకత్లనుగూరిచ్యు వివరించుటకు సమయము చాలదు. 
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హెబీర్యులకు 11:33 => వారు విశావ్సము దావ్రా రాజయ్ములను జయించిరి; నీతికారయ్ములను 

జరిగించిరి; వాగాద్నములను పొందిరి; సింహముల నోళల్ను మూసిరి; 

హెబీర్యులకు 11:34 => అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి; ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి; బలహీనులుగా 

ఉండి బలపరచబడిరి; యుదధ్ములో పరాకర్మశాలులైరి; అనుయ్ల సేనలను పారదోలిరి. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

1 పేతురు 5:9 => లోకమందునన్ మీ సహోదరులయందు ఈ విధమైన శర్మలే నెరవేరుచునన్వని 

యెరిగి, విశావ్సమందు సిథ్రులై వానిని ఎదిరించుడి. 

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

1 యోహాను 5:5 => యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్వాడు తపప్ లోకమును జయించువాడు మరి 

ఎవడు? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:19 => ఆతమ్ను ఆరప్కుడి. 

2 సమూయేలు 22:36 => నీవు నీ రక్షణ కేడెమును నాకు అందించుదువు నీ సాతివ్కము ననున్ 

గొపప్చేయును. 

పరమగీతము 3:8 => రాతిర్ భయముచేత వారు ఖడగ్ము ధరించి వచుచ్చునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:27 => అపవాదికి చోటియయ్కుడి; 

వచనము 20 

దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై వాకచ్కిత్ నాకు 

అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు మెలకువగా 

ఉండుడి. 

1 సమూయేలు 17:5 => అతని తలమీద రాగి శిరసాత్ర్ణముండెను, అతడు యుదధ్కవచము 

ధరించియుండెను, ఆ కవచము అయిదువేల తులముల రాగి యెతుత్గలది. 
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1 సమూయేలు 17:58 => సౌలు అతనిని చూచి చినన్వాడా, నీవెవని కుమారుడవని అడుగగా 

దావీదు నేను బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి అను నీ దాసుని కుమారుడనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యెషయా 59:17 => నీతిని కవచముగా ఆయన ధరించుకొనెను రక్షణను తలమీద శిరసాత్ర్ణముగా 

ధరించుకొనెను 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

యెషయా 49:2 => నా నోరు వాడిగల ఖడగ్ముగా ఆయన చేసియునాన్డు తనచేతి నీడలో ననున్ 

దాచియునాన్డు ననున్ మెరుగుపెటిట్న అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసిపెటిట్యునాన్డు.  

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 2:16 => కావున మారుమనసుస్ పొందుము; లేనియెడల నేను నీయొదద్కు తవ్రగా వచిచ్ నా 

నోటనుండి వచుచ్ ఖడగ్ముచేత వీరితో యుదధ్ము చేసెదను. 

పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మతత్యి 4:7 => అని వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను.అందుకు యేసు పర్భువైన నీ దేవుని 

నీవు శోధింపవలదని మరియొక చోట వార్యబడి యునన్దని వానితో చెపెప్ను. 
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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. 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

హెబీర్యులకు 12:6 => పర్భువు తాను పేర్మించువానిని శికిష్ంచి తాను సీవ్కరించు పర్తి కుమారుని 

దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినటుల్ మీతో సంభాంషించు ఆయన హెచచ్రికను 

మరచితిరి. 

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.  

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

కీరత్నలు 17:4 => మనుషుయ్ల కారయ్ముల విషయమైతే బలాతాక్రుల మారగ్ముల తపిప్ంచుకొనుటకై నీ 

నోటిమాటనుబటిట్ ననున్ నేను కాపాడుకొనియునాన్ను. 

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 4:4 => అందుకు యేసు మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్మే జీవించడు అని వార్యబడి 

యునన్దని వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

వచనము 21 
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మీరును నా కేష్మ సమాచారమంతయు తెలిసికొనుటకు పిర్య సహోదరుడును పర్భువునందు 

నమమ్కమైన పరిచారకుడునైన తుకికు నా సంగతులనిన్యు మీకు తెలియజేయును. 

ఎఫెసీయులకు 1:16 => మీ విషయమై మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 

కీరత్నలు 4:1 => నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, నేను మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నాకుతత్రమిముమ్ ఇరుకులో 

నాకు విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవే ననున్ కరుణించి నా పార్రథ్న నంగీకరించుము. 

కీరత్నలు 6:9 => యెహోవా నా వినన్పము ఆలకించియునాన్డు యెహోవా నా పార్రథ్న 

నంగీకరించును. 

యెషయా 26:16 => యెహోవా, శర్మలో వారు నినున్ తలంచుకొనిరి నీ శిక్ష వారిమీద పడినందున 

వారు విశేషముగా దీన పార్రథ్నలు చేసిరి 

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 3:26 => నగగ్యి మయతుకు, మయతు మతత్తీయకు, మతత్తీయ సిమియకు, సిమియ 

యోశేఖుకు, యోశేఖు యోదాకు, 

లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 18:2 => దేవునికి భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు నుండు ఒక నాయ్యాధిపతి 

యొక పటట్ణములో ఉండెను. 
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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 18:6 => మరియు పర్భువిటల్నెను అనాయ్యసుథ్డైన ఆ నాయ్యాధిపతి చెపిప్న మాట వినుడి. 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:4 => అయితే మేము పార్రథ్నయందును వాకయ్పరిచరయ్ యందును ఎడతెగక 

యుందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:5 => పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు 

అతాయ్సకిత్తో దేవునికి పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 
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కొలొసస్యులకు 4:2 => పార్రథ్నయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజఞ్తగలవారై దానియందు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:17 => యెడతెగక పార్రథ్న చేయుడి; 

2 తిమోతి 1:3 => నా పార్రథ్నలయందు ఎడతెగక నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నీ కనీన్ళల్ను 

తలచుకొని, నాకు సంపూరాణ్నందము కలుగుటకై నినున్ చూడవలెనని రేయింబగలు అపేకిష్ంచుచు, 

1 రాజులు 8:52 => కాబటిట్ నీ దాసుడనైన నేను చేయు వినన్పము మీదను, ఇశార్యేలీయులగు నీ 

జనులు చేయు వినన్పము మీదను, దృషిట్యుంచి,వారు ఏ విషయములయందు నినున్ వేడుకొందురో ఆ 

విషయములయందు వారి వినన్పముల నాలకించుము. 

1 రాజులు 8:54 => సొలొమోను ఈలాగు పార్రిథ్ంచుటయు వినన్పము చేయుటయు ముగించి 

ఆకాశముతటుట్ తనచేతులను చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట మోకాళూ ల్నుట మాని, లేచి నిలిచిన 

తరువాత 

1 రాజులు 8:59 => ఆయన తన దాసుడనైన నా కారయ్మును ఇశార్యేలీయులగు తన జనుల 

కారయ్మును అవసరముచొపుప్న, ఎలల్పుప్డును నిరవ్హించునటుల్గా నేను యెహోవా యెదుట వినన్పము 

చేసిన యీ మాటలు రేయింబగలు మన దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఉండును గాక. 

1 రాజులు 9:3 => అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సముఖమందు నీవు చేసిన పార్రథ్న 

వినన్పములను నేను అంగీకరించితిని, నా నామమును అకక్డ సదాకాలము ఉంచుటకు నీవు కటిట్ంచిన 

యీ మందిరమును పరిశుదధ్పరచియునాన్ను; నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను ఎలల్పుప్డు అకక్డ 

ఉండును. 

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. 
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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. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

1 తిమోతి 2:1 => మనము సంపూరణ్భకిత్యు మానయ్తయు కలిగి, నెమమ్దిగాను సుఖముగాను 

బర్దుకు నిమితత్ము, అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా మనుషుయ్లందరి కొరకును 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:22 => ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ్ మూలముగా దేవునికి నివాససథ్లమై 

యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 

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 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:26 => అటువలె ఆతమ్యు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

ఏలయనగా మనము యుకత్ముగా ఏలాగు పార్రథ్న చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచచ్రింప 

శకయ్ముకాని మూలుగులతో ఆ ఆతమ్ తానే మన పక్షముగా విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు 

రోమీయులకు 8:27 => మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆతమ్యొకక్ మనసుస్ ఏదో 

యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చితత్పర్కారము పరిశుదుద్లకొరకు విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు. 
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గలతీయులకు 4:6 => మరియు మీరు కుమారులై యునన్ందున నాయనా తండీర్, అని మొఱఱ్పెటుట్ 

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

యూదా 1:20 => పిర్యులారా, మీరు విశవ్సించు అతిపరిశుదద్మైన దానిమీద మిముమ్ను మీరు 

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

మారుక్ 13:33 => జాగర్తత్పడుడి; మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆ కాలమెపుప్డువచుచ్నో 

మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 14:38 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

లూకా 22:46 => ఆయన పార్రథ్న చాలించి లేచి తన శిషుయ్ల యొదద్కు వచిచ్, వారు దుఃఖము చేత 

నిదిర్ంచుట చూచి 

కొలొసస్యులకు 4:2 => పార్రథ్నయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజఞ్తగలవారై దానియందు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

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. 
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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. 

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. 

లూకా 11:5 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీలో ఎవనికైన ఒక సేన్హితుడుండగా అతడు 

అరధ్రాతిర్వేళ ఆ సేన్హితునియొదద్కు వెళి ల్ సేన్హితుడా, నాకు మూడు రొటెట్లు బదులిముమ్; 

లూకా 11:6 => నా సేన్హితుడు పర్యాణము చేయుచు మారగ్ములో నాయొదద్కు వచిచ్యునాన్డు; 

అతనికి పెటుట్టకు నాయొదద్ ఏమియు లేదని అతనితో చెపిప్నయెడల 

లూకా 11:7 => అతడు లోపలనే యుండి ననున్ తొందరపెటట్వదుద్; తలుపు వేసియునన్ది, నా 

చినన్పిలల్లు నాతోకూడ పండుకొనియునాన్రు, నేను లేచి ఇయయ్లేనని చెపుప్నా? 

లూకా 11:8 => అతడు తన సేన్హితుడైనందున లేచి ఇయయ్కపోయినను, అతడు సిగుగ్మాలి మాటి 

మాటికి అడుగుటవలననైనను లేచి అతనికి కావలసినవనిన్యు ఇచుచ్ను అని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 18:2 => దేవునికి భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు నుండు ఒక నాయ్యాధిపతి 

యొక పటట్ణములో ఉండెను. 
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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 18:6 => మరియు పర్భువిటల్నెను అనాయ్యసుథ్డైన ఆ నాయ్యాధిపతి చెపిప్న మాట వినుడి. 

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? 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

ఎఫెసీయులకు 1:16 => మీ విషయమై మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 3:18 => మీరు దేవుని సంపూరణ్తయందు పూరు ణ్లగునటుల్గా, పేర్మయందు వేరుపారి 

సిథ్రపడి, సమసత్ పరిశుదుధ్లతో కూడ దాని వెడలుప్ పొడుగు లోతు ఎతుత్ ఎంతో గర్హించుకొనుటకును, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:4 => మీలో ఈ సత కిర్యనారంభించినవాడు యేసుకీర్సుత్ దినము వరకు దానిని 

కొనసాగించునని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను.  

1 తిమోతి 2:1 => మనము సంపూరణ్భకిత్యు మానయ్తయు కలిగి, నెమమ్దిగాను సుఖముగాను 

బర్దుకు నిమితత్ము, అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా మనుషుయ్లందరి కొరకును 

కొలొసస్యులకు 1:4 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 
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ఫిలేమోనుకు 1:5 => నా పార్రథ్నలయందు నీ నిమితత్ము విజాఞ్పనము చేయుచు, ఎలల్పుప్డు నా 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

ఆదికాండము 13:4 => తాను మొదట బలిపీఠమును కటిట్న చోట చేరెను. అకక్డ అబార్ము 

యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెను. 

ఆదికాండము 18:29 => అతడింక ఆయనతో మాటలాడుచు ఒకవేళ అకక్డ నలుబదిమందియే 

కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ నలుబదిమందినిబటిట్ నాశనముచేయక యుందునని చెపప్గా 

ఆదికాండము 18:31 => అందుకతడు ఇదిగో పర్భువుతో మాటలాడ తెగించితిని; ఒకవేళ అకక్డ 

ఇరువదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ యిరువదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకుందుననగా 

నిరగ్మకాండము 17:12 => మోషే చేతులు బరువెకక్గా వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ అతడు 

దానిమీద కూరుచ్ండుటకై దానివేసిరి. అహరోను హూరులు ఒకడు ఈ పర్కక్ను ఒకడు ఆ పర్కక్ను 

అతని చేతులను ఆదుకొనగా అతని చేతులు సూరుయ్డు అసత్మించువరకు నిలుకడగా ఉండెను. 

1 సమూయేలు 1:12 => ఏలయనగా హనాన్ తన మనసుస్లోనే చెపుప్కొనుచుండెను. 

1 రాజులు 18:43 => తరువాత అతడు తన దాసుని పిలిచి నీవు పైకిపోయి సముదర్మువైపు 

చూడుమనగా వాడు మెరకయెకిక్ పారజూచి ఏమియు కనబడలేదనగా అతడు ఇంక ఏడు మారులు 

పోయి చూడుమని చెపెప్ను. 

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 55:17 => సాయంకాలమున ఉదయమున మధాయ్హన్మున నేను ధాయ్నించుచు 

మొఱఱ్పెటుట్కొందును ఆయన నా పార్రథ్న నాలకించును 

కీరత్నలు 86:3 => పర్భువా, దినమెలల్ నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను ననున్ కరుణింపుము 

Page  of 893 911



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఎ"#$ల&

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 17:21 => మీకు అసాధయ్మైనది ఏదియు నుండదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 1:35 => ఆయన పెందలకడనే లేచి యింకను చాలా చీకటి యుండగానే బయలుదేరి, 

అరణయ్పర్దేశమునకు వెళి ల్, అకక్డ పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

మారుక్ 9:29 => అందుకాయన పార్రథ్నవలననే గాని మరి దేనివలననైనను ఈ విధమైనది 

వదలిపోవుట అసాధయ్మని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:48 => ఊరకుండుమని అనేకులు వానిని గదిద్ంచిరి గాని వాడు దావీదు కుమారుడా, 

ననున్ కరుణింపుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసెను. 

మారుక్ 14:34 => అపుప్డాయన నా పార్ణము మరణమగునంతగా దుఃఖములో మునిగియునన్ది; 

మీరికక్డ ఉండి మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

లూకా 22:40 => తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొపుప్న ఒలీవలకొండకు వెళల్గా 

శిషుయ్లును ఆయనవెంట వెళి ల్రి. 

యోహాను 4:23 => అయితే యథారథ్ముగా ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను తండిర్ని 

ఆరాధించుకాలము వచుచ్చునన్ది; అది ఇపుప్డును వచేచ్యునన్ది; తనున్ ఆరాధించువారు అటిట్వారే 

కావలెనని తండిర్ కోరుచునాన్డు (మూలభాషలో - వెదుకుచునాన్డు) 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదెద్మీది 

కెకెక్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

1 కొరిందీయులకు 14:15 => కాబటిట్ ఆతమ్తో పార్రథ్న చేతును, మనసుస్తోను పార్రథ్న చేతును; 

ఆతమ్తో పాడుదును, మనసుస్తోను పాడుదును. 

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

2 కొరిందీయులకు 1:11 => అందువలన అనేకుల పార్రథ్న దావ్రా, మాకు కలిగిన కృపావరము 

కొరకు అనేకులచేత మా విషయమై కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపబడును. 

ఎఫెసీయులకు 2:18 => ఆయన దావ్రానే మనము ఉభయులము ఒకక్ ఆతమ్యందు తండిర్ సనిన్ధికి 

చేరగలిగి యునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:19 => మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగుగ్పడక యెపప్టివలెనే యిపుప్డును 

పూరణ్ధైరయ్ముతో బోధించుటవలన నా బర్దుకు మూలముగానైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, 

కీర్సుత్ నా శరీరమందు ఘనపరచబడునని 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:25 => సహోదరులారా, మాకొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

1 తిమోతి 5:5 => అయితే నిజముగా అనాథయైన విధవరాలు ఏకాకియై యుండి, దేవుని మీదనే తన 

నిరీక్షణనుంచుకొని, విజాఞ్పనల యందును పార్రథ్నల యందును రేయింబగలు నిలుకడగా ఉండును. 

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

వచనము 22 

మీరు మా సమాచారము తెలిసికొనుటకును అతడు మీ హృదయములను ఓదారుచ్టకును అతనిని 

మీయొదద్కు పంపితిని. 

రోమీయులకు 15:30 => సహోదరులారా, నేను యూదయలోనునన్ అవిధేయుల చేతులలోనుండి 

తపిప్ంపబడి యెరూషలేములో చేయవలసియునన్ యీ పరిచరయ్ పరిశుదుధ్లకు పీర్తికరమగునటుల్ను, 

2 కొరిందీయులకు 1:11 => అందువలన అనేకుల పార్రథ్న దావ్రా, మాకు కలిగిన కృపావరము 

కొరకు అనేకులచేత మా విషయమై కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపబడును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:19 => మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగుగ్పడక యెపప్టివలెనే యిపుప్డును 

పూరణ్ధైరయ్ముతో బోధించుటవలన నా బర్దుకు మూలముగానైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, 

కీర్సుత్ నా శరీరమందు ఘనపరచబడునని 

కొలొసస్యులకు 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:25 => సహోదరులారా, మాకొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచునన్ పర్కారము పర్భువు 

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 

ఫిలేమోనుకు 1:22 => అంతేకాదు, నీ పార్రథ్నల మూలముగా నేను నీకు అనుగర్హింపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను గనుక నా నిమితత్ము బస సిదధ్ము చేయుము. 

హెబీర్యులకు 13:18 => మా నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుడి; మేమనిన్ విషయములలోను 

యోగయ్ముగా పర్వరిత్ంపగోరుచు మంచి మనసాస్కిష్ కలిగియునాన్మని నముమ్కొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్నుగూరిచ్న సాక్షయ్ము మీలో సిథ్రపరచబడినందున ఆయనయందు 

మీరు పర్తి విషయములోను,  

2 కొరిందీయులకు 8:7 => మీరు పర్తివిషయములో, అనగా విశావ్సమందును ఉపదేశమందును 

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 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 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  
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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 14:3 => కాబటిట్ వారు పర్భువును ఆనుకొని ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు 

అకక్డ బహుకాలము గడపిరి. పర్భువు వారిచేత సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను చేయించి, తన 

కృపావాకయ్మునకు సాక్షయ్మిపిప్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:8 => తరువాత అతడు సమాజమందిరములోనికి వెళి ల్ పర్సంగించుచు, 

దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ తరిక్ంచుచు, ఒపిప్ంచుచు, ధైరయ్ముగా మాటలాడుచు మూడు నెలలు 

గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:3 => ఎటల్నగా కీర్సుత్ మరమ్ము దేవదరశ్నమువలన నాకు తెలియపరచబడినదను 

సంగతినిగూరిచ్ మునుపు సంకేష్పముగా వార్సితిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:4 => మీరు దానిని చదివినయెడల దానినిబటిట్ ఆ కీర్సుత్ మరమ్మునుగూరిచ్ నాకు 

కలిగిన జాఞ్నము గర్హించుకొనగలరు. 

1 కొరిందీయులకు 2:7 => దేవుని జాఞ్నము మరమ్మైనటుట్గా బోధించుచునాన్ము; ఈ జాఞ్నము 

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 

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 2:2 => నేను ఎంతగా పోరాడుచునాన్నో మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. వారు 

పేర్మయందు అతుకబడి, సంపూరణ్ గర్హింపుయొకక్ సకలైశవ్రయ్ము కలిగినవారై, దేవుని మరమ్మైయునన్ 

కీర్సుత్ను, సప్షట్ముగా తెలిసికొనన్వారై, తమ హృదయములలో ఆదరణ పొందవలెనని వారందరికొరకు 

పోరాడుచునాన్ను. 

1 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. 

ఆదికాండము 13:4 => తాను మొదట బలిపీఠమును కటిట్న చోట చేరెను. అకక్డ అబార్ము 

యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 4:12 => కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది 

నీకు బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  

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. 

యెహెజేక్లు 21:2 => నరపుతుర్డా, యెరూషలేము తటుట్ నీ ముఖము తిర్పుప్కొని, పరిశుదధ్ 

సథ్లములనుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేశమునుగూరిచ్ పర్వచించి ఇటల్నుము 

యెహెజేక్లు 24:27 => నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ నీవు ఈ రీతిని వారికి 

సూచనగా ఉందువు. 

యెహెజేక్లు 35:2 => నరపుతుర్డా, శేయీరు పరవ్తమువైపు నీ ముఖము తిర్పుప్కొని 
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మతత్యి 5:2 => అపుప్డాయన నోరు తెరచి యీలాగు బోధింపసాగెను 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

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 14:34 => అపుప్డాయన నా పార్ణము మరణమగునంతగా దుఃఖములో మునిగియునన్ది; 

మీరికక్డ ఉండి మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

లూకా 22:40 => తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొపుప్న ఒలీవలకొండకు వెళల్గా 

శిషుయ్లును ఆయనవెంట వెళి ల్రి. 

యోహాను 7:26 => ఇదిగో ఈయన బహిరంగముగా మాటలాడుచునన్ను ఈయనను ఏమనరు; 

ఈయన కీర్సత్ని అధికారులు నిజముగా తెలిసికొనియుందురా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

రోమీయులకు 10:20 => మరియు యెషయా తెగించి ననున్ వెదకనివారికి నేను దొరకితిని; ననున్ 

విచారింపనివారికి పర్తయ్క్షమైతిని అని చెపుప్చునాన్డు.  
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రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

1 కొరిందీయులకు 14:2 => ఎందుకనగా భాషతో మాటలాడువాడు మనుషుయ్లతో కాదు దేవునితో 

మాటలాడుచునాన్డు; మనుషుయ్డెవడును గర్హింపడు గాని వాడు ఆతమ్వలన మరమ్ములను 

పలుకుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5 :32 => ఈ మరమ్ము గొపప్ది ; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు 

సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => 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. 

2 తిమోతి 2:9 => నేను నేరసుథ్డనై యునన్టుట్ ఆ సువారత్ విషయమై సంకెళల్తో బంధింపబడి 

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

వచనము 23 
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తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు సమాధానమును విశావ్సముతో కూడిన 

పేర్మయును సహోదరులకు కలుగును గాక. 

సామెతలు 13:17 => దుషుట్డైన దూత కీడునకు లోబడును. నమమ్కమైన రాయబారి ఔషధము 

వంటివాడు. 

యెషయా 33:7 => వారి శూరులు బయట రోదనము చేయుచునాన్రు సమాధాన రాయబారులు 

ఘోరముగా ఏడుచ్చునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

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, 

2 సమూయేలు 10:2 => దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాకు చేసిన ఉపకారమునకు నేను 

హానూనునకు పర్తుయ్పకారము చేతుననుకొని, అతని తండిర్ నిమితత్ము అతని నోదారుచ్టకై తన 

సేవకులచేత సమాచారము పంపించెను. దావీదు సేవకులు అమోమ్నీయుల దేశములోనికి రాగా 

2 సమూయేలు 10:3 => అమోమ్నీయుల ఘనులు తమ రాజగు హానూనుతో ఈలాగు మనవిచేసిరి నీ 

తండిర్ని సనామ్నించుటకే దావీదు నీయొదద్కు ఓదారుచ్వారిని పంపెనని నీవనుకొనుచునాన్వా? ఈ 

పటట్ణమును నాశము చేయవలెనని దాని శోధించుటకై వారిని అతడు వేగు నిమితత్మే 

పంపించియునాన్డని నీకు తోచలేదా? 

2 సమూయేలు 10:4 => అంతట హానూను దావీదు పంపించిన సేవకులను పటుట్కొని, సగము 

గడడ్ము గొరిగించి, వారు తొడుగుకొనిన బటట్లను నడిమికి పిఱఱ్లమటుట్కు కతిత్రించి వారిని 

వెళల్గొటెట్ను. 
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2 సమూయేలు 10:5 => ఈ సంగతి దావీదునకు వినబడినపుప్డు, ఆ మనుషుయ్లు బహు 

సిగుగ్నొందిరని వారిని ఎదురొక్నుటకై మనుషుయ్లను పంపించి మీ గడడ్ములు పెరుగువరకు యెరికో 

పటట్ణమందు ఆగి అటు తరువాత రండని వారితో చెపుప్డనెను. 

2 సమూయేలు 10:6 => దావీదు దృషిట్కి మనలను మనము హేయపరచుకొంటిమని అమోమ్నీయులు 

గర్హించి దూతలను పంపి, బేతెర్హోబుతోను అరాము సోబాతోను చేరిన సిరియనులలోనుండి 

యిరువదివేల మంది కాలబ్లమును, మయకా రాజు నొదద్నుండి వెయియ్మంది బంటులను, 

టోబులోనుండి పండెర్ండు వేలమంది బంటులను జీతమునకు పిలిపించుకొనిరి. 

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. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:14 => మరియు సహోదరులైన వారిలో ఎకుక్వమంది నా బంధకముల 

మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు 

మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

2 తిమోతి 2:9 => నేను నేరసుథ్డనై యునన్టుట్ ఆ సువారత్ విషయమై సంకెళల్తో బంధింపబడి 

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 
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ఫిలేమోనుకు 1:10 => నా బంధకములలో నేను కనిన నా కుమారుడగు ఒనేసిము కోసరము నినున్ 

వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

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 1:8 => వారికి భయపడకుము, నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 1:17 => కాబటిట్ నీవు నడుముకటుట్కొని నిలువబడి నేను నీకాజాఞ్పించునదంతయు వారికి 

పర్కటన చేయుము; భయపడకుము లేదా నేను వారి యెదుట నీకు భయము పుటిట్ంతును. 

యెహెజేక్లు 2:4 => వారు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై యునాన్రు, వారియొదద్కు నేను 

నినున్ పంపుచునాన్ను, వారు తిరుగుబాటు చేయువారు  

యెహెజేక్లు 2:5 => గనుక వారు వినినను వినకపోయినను తమ మధయ్ పర్వకత్యునాన్డని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని నీవు వారికి పర్కటింపవలెను. 

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. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

కొలొసస్యులకు 4:4 => ఆ మరమ్మును వెలల్డిపరచునటుల్ వాకయ్ము చెపుప్టకు అనుకూలమైన 

సమయము దేవుడు దయచేయవలెనని మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటే ట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

యూదా 1:3 => పిర్యులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూరిచ్ మీకు వార్యవలెనని విశేషాసకిత్ 

గలవాడనై పర్యతన్పడుచుండగా, పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గింపబడిన బోధ నిమితత్ము మీరు 

పోరాడవలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచు మీకు వార్యవలసివచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 36:5 => యిరీమ్యా బారూకునకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను నేను యెహోవా 

మందిరములోనికి రాకుండ నిరబ్ంధింపబడితిని. 
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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 40:1 => రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతియైన నెబూజరదాను యెరూషలేములోనుండియు 

యూదాలోనుండియు బబులోనునకు చెరగా కొనిపోబడిన బందీ జనులందరిలోనుండి, సంకెళల్చేత 

కటట్బడియునన్ యిరీమ్యాను తీసికొని రామాలోనుండి పంపివేయగా, యెహోవాయొదద్నుండి అతనికి 

పర్తయ్క్షమైన వాకుక్. 

మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

యోహాను 7:26 => ఇదిగో ఈయన బహిరంగముగా మాటలాడుచునన్ను ఈయనను ఏమనరు; 

ఈయన కీర్సత్ని అధికారులు నిజముగా తెలిసికొనియుందురా? 

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 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

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 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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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

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, 

రోమీయులకు 10:20 => మరియు యెషయా తెగించి ననున్ వెదకనివారికి నేను దొరకితిని; ననున్ 

విచారింపనివారికి పర్తయ్క్షమైతిని అని చెపుప్చునాన్డు.  

2 కొరిందీయులకు 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

కొలొసస్యులకు 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచునన్ పర్కారము పర్భువు 

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 
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హెబీర్యులకు 8:1 => మేము వివరించుచునన్ సంగతులలోని సారాంశమేదనగా. 

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

హెబీర్యులకు 13:18 => మా నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుడి; మేమనిన్ విషయములలోను 

యోగయ్ముగా పర్వరిత్ంపగోరుచు మంచి మనసాస్కిష్ కలిగియునాన్మని నముమ్కొనుచునాన్ను. 

వచనము 24 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను శాశవ్తమైన పేర్మతో పేర్మించువారికందరికిని కృప కలుగును గాక. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:12 => సహోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువారత్ మరి యెకుక్వగా 

పర్బలమగుటకే సమకూడెనని మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 4:7 => పిర్య సహోదరుడును, పర్భువునందు నమమ్కమైన పరిచారకుడును, నా 

తోడి సేవకుడునైన తుకికు ననున్గూరిచ్న సంగతులనిన్యు మీకు తెలియజేయును. 

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 4:12 => నీవు వచుచ్నపుప్డు నేను తోర్యలో కరుప్నొదద్ ఉంచి వచిచ్న అంగీని 

పుసత్కములను,  

తీతుకు 3:12 => నికొపొలిలో శీతకాలము గడపవలెనని నేను నిరణ్యించుకొనాన్ను గనుక నేను 

అరెత్మానైనను తుకికునైనను నీయొదద్కు పంపినపుప్డు అకక్డికి నాయొదద్కు వచుచ్టకై పర్యతన్ము 

చేయుము. 

కొలొసస్యులకు 4:9 => అతనిని అతనితో కూడ నమమ్కమైన పిర్య సహోదరుడైన ఒనేసిమును 

మీయొదద్కు పంపుచునాన్ను; ఇతడు మీయొదద్నుండి వచిచ్నవాడే; వీరికక్డి సంగతులనిన్యు మీకు 

తెలియజేతురు. 
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ఫిలేమోనుకు 1:16 => గాను, విశేషముగా నాకును, శరీరవిషయమును పర్భువు విషయమును మరి 

విశేషముగా నీకును, పిర్య సహోదరుడుగాను, నీయొదద్ ఎలల్పుప్డు ఉండుటకే కాబోలు అతడు 

కొదిద్కాలము నినున్ ఎడబాసి యుండెను. 

2 పేతురు 3:15 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ దీరఘ్శాంతము రక్షణారథ్మైనదని యెంచుకొనుడి. 

ఆలాగు మన పిర్య సహోదరుడైన పౌలు కూడ తనకు అనుగర్హింపబడిన జాఞ్నము చొపుప్న మీకు 

వార్సియునాన్డు. 

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. 

కొలొసస్యులకు 1:7 => ఎపఫార్ అను మా పిర్యుడైన తోడి దాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను 

నేరుచ్కొంటిరి. 

1 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

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 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

ఎఫెసీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలు ఎఫెసులోనునన్ 

పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  
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కొలొసస్యులకు 1:2 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలును సహోదరుడైన 

తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మన తండిర్యైన దేవుని నుండి 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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