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వచనము 1 

ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు 

దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 

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

తోడి సేవకుడునైన తుకికు ననున్గూరిచ్న సంగతులనిన్యు మీకు తెలియజేయును. 

కొలొసస్యులకు 4:8 => మీరు మా సిథ్తి తెలిసికొనునటుల్ను మీ హృదయములను అతడు 

ఆదరించునటుల్ను,  

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

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

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

సదావ్కయ్మందును మిముమ్ను సిథ్రపరచును గాక. 

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

విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను. 

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

పర్వచించువాడు మనుషుయ్లతో మాటలాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:31 => అందరు నేరుచ్కొనునటుల్ను అందరు హెచచ్రిక పొందునటుల్ను 

మీరందరు ఒకని తరువాత ఒకడు పర్వచింపవచుచ్ను. 
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వచనము 2 

మన తండిర్యగు దేవునినుండియు పర్భువగు యేసుకీర్సుత్నుండియు మీకు కృపయు సమాధానమును 

కలుగును గాక. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

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

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగును గాక. 

ఆదికాండము 43:23 => అందుకతడు మీకు కేష్మమగును గాక భయపడకుడి; మీ పితరుల దేవుడైన 

మీ దేవుడు మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచెచ్ను. మీ రూకలు నాకు ముటిట్నవని చెపిప్ షిమోయ్నును 

వారియొదద్కు తీసికొని వచెచ్ను 

1 సమూయేలు 25:6 => ఆ భాగయ్వంతునితో నీకును నీ యింటికిని నీకు కలిగిన అంతటికిని 

కేష్మమవును గాక అని పలికి యీ వరత్మానము తెలియజెపప్వలెను. 

కీరత్నలు 122:6 => యెరూషలేముయొకక్ కేష్మముకొరకు పార్రథ్న చేయుడి యెరూషలేమా, నినున్ 

పేర్మించువారు వరిధ్లుల్దురు. 

కీరత్నలు 122:7 => నీ పార్కారములలో నెమమ్ది కలుగును గాక. నీ నగరులలో కేష్మముండును గాక. 

కీరత్నలు 122:8 => నా సహోదరుల నిమితత్మును నా సహవాసుల నిమితత్మును నీకు కేష్మము 

కలుగును గాక అని నేనందును. 

కీరత్నలు 122:9 => మన దేవుడైన యెహోవా మందిరము నిమితత్ము నీకు మేలుచేయ 

పర్యతిన్ంచెదను. 

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

మీకనుగర్హించుచునాన్ను; లోకమిచుచ్నటుట్గా నేను మీకనుగర్హించుటలేదు; మీ హృదయమును 

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

ఇశార్యేలునకు సమాధానమును కృపయు కలుగును గాక. 

1 పేతురు 5:14 => పేర్మగల ముదుద్తో ఒకనికి ఒకడు వందనములు చేయుడి. కీర్సుత్నందునన్ 

మీకందరికిని సమాధానము కలుగును గాక. ఆమేన . 

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

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

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

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

1 తిమోతి 1:3 => నేను మాసిదోనియకు వెళుల్చుండగా సతయ్మునకు భినన్మైన బోధ చేయవదద్నియు, 

కలప్నాకథలును మితము లేని వంశావళులును, 

1 తిమోతి 5:8 => ఎవడైనను సవ్కీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరకిష్ంపక 

పోయినయెడల వాడు విశావ్సతాయ్గము చేసినవాడై అవిశావ్సికనన్ చెడడ్వాడై యుండును. 

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

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

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

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 
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ఫిలేమోనుకు 1:6 => కీర్సుత్నుబటిట్ మీయందునన్ పర్తి శేర్షఠ్మైన వరము విషయమై నీవు 

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుటవలన ఇతరులు నీ విశావ్సమందు పాలివారగుట అనునది కారయ్కారి 

కావలయునని వేడుకొనుచునాన్ను. 

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

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 

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

కలుగజేయును గాక. అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామమును ఉచచ్రించుటవలన నేను 

వారిని ఆశీరవ్దించెదను.  

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. 

యిరిమ్యా 33:6 => నేను దానికి ఆరోగయ్మును సవ్సథ్తను మరల రపిప్ంచుచునాన్ను, వారిని 

సవ్సథ్పరచుచునాన్ను, వారికి సతయ్ సమాధానములను సమృదిధ్గా బయలుపరచెదను. 

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

కూడియునన్ యింటి తలుపులు మూసికొనియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

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

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

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

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 
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తీతుకు 3:15 => నాయొదద్ ఉనన్వారందరు నీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. విశావ్సమునుబటిట్ 

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

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

మాటలాడుకొనెదము. నీకు సమాధానము కలుగును గాక. మన సేన్హితులు నీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. నీయొదద్నునన్ సేన్హితులకు పేరు పేరు వరుసను వందనములు చెపుప్ము. 

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

వచనము 3 

మొదటి దినమునుండి ఇదివరకు సువారత్ విషయములో మీరు నాతో పాలివారై యుండుట చూచి, 

1 కొరిందీయులకు 16:23 => పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

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

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

కొలొసస్యులకు 4:18 => పౌలను నేను సవ్హసత్ముతో నా వందనములు వార్యుచునాన్ను; నా 

బంధకములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

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

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

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

హెబీర్యులకు 13:25 => కృప మీ అందరికి తోడైయుండును గాక ఆమెన 

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

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

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

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 

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

పేర్మించుచునాన్వా? అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును పర్భువా, నేను నినున్ 
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పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; ఆయన నా గొఱఱ్లను కాయుమని 

చెపెప్ను. 

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

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

మతత్యి 22:37 => అందుకాయన నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ 

పూరణ్మనసుస్తోను నీ దేవుడైన పర్భువును పేర్మింపవలెననునదియే. 

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

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగు గ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

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

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

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

చెపెప్ను.  

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

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:2 => సమసత్ జనముల మధయ్ను వాటిని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ దేవుడైన 

యెహోవావైపు తిరిగి, నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు సమసత్మునుబటిట్ నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను ఆయన మాట నీవును నీ సంతతివారును వినినయెడల 
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యెహోషువ 24:14 => కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను 

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 5:31 => యెహోవా నీ శతుర్వులందరు ఆలాగుననే నశించెదరు ఆయనను 

పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము 

నలువది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.  

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. 

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 7:12 => పెందలకడ లేచి దార్క్షవనములకు పోదము దార్కాష్వలుల్లు చిగిరించెనో లేదో 

వాటి పువువ్లు వికసించెనో లేదో దాడిమచెటుల్ పూతపటెట్నో లేదో చూతము రముమ్ అచచ్టనే నా పేర్మ 

సూచనలు నీకు చూపెదను  

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

చేసికొనుచు యెహోవాకు దాసులై యెహోవా నామమును పేర్మించుచు ఆయనకు పరిచరయ్ 

చేయవలెనని ఆయన పక్షమున చేరు అనుయ్లను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమునకు తోడుకొని వచెచ్దను 

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

క్షమించబడెనని నీతో చెపుప్చునాన్ను. ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా 

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

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

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

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

నమిమ్తిరి గనుక తండిర్ తానే మిముమ్ను పేర్మించుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

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

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

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

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

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

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

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

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

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

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

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

వచనము 4 
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మీలో ఈ సత కిర్యనారంభించినవాడు యేసుకీర్సుత్ దినము వరకు దానిని కొనసాగించునని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను.  

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

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

పిలువబడిన పౌలును, సహోదరుడైన సొసెత్నేసును 

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

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

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

మంచిపేరు పొందినవాడు. 

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

తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డని ఆ పర్దేశములోని యూదులకందరికి తెలియును గనుక వారినిబటిట్ అతని 

తీసికొని సునన్తి చేయించెను. 

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

చూచుకొనుడి, నావలెనే అతడు పర్భువు పనిచేయుచునాన్డు 

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

సహోదరుడైన తిమోతియును, కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకును, అకయయందంతటనునన్ 

పరిశుదుధ్లకందరికిని శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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

సహోదరులకు. 

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

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => మన తండిర్యైన దేవునియందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును 

ఉనన్ థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

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

వార్యునది. తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు కనికరమును 

సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

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

శీఘర్ముగా వచిచ్నయెడల అతనితో కూడ వచిచ్ మిముమ్ను చూచెదను. 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటేట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

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

ఘనపరచును. 

తీతుకు 1:1 => దేవుడు ఏరప్రచుకొనినవారి విశావ్సము నిమితత్మును, 

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

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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

దేవునియందు పేర్మింపబడి, యేసుకీర్సుత్నందు భదర్ము చేయబడి పిలువబడినవారికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

Page  of 13 570



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

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 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

పర్కటన 22:9 => అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ 

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

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. 

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

సహోదరుడైన తిమోతియును, కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకును, అకయయందంతటనునన్ 

పరిశుదుధ్లకందరికిని శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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

పరిశుదుధ్లును కీర్సుత్యేసునందు విశావ్ సులునైనవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది 

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

పరిశుదుధ్లందరియెడల మీరు చూపుచునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, నేను వినినపప్టినుండి 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

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

ముఖయ్పటట్ణమును రోమీయుల పర్వాససాథ్నమునై యునన్ది. మేము కొనిన్దినములు ఆ పటట్ణములో 

ఉంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:13 => విశార్ంతిదినమున గవిని దాటి నదీతీరమున పార్రథ్న 

జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 

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

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

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

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

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

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటేట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:20 => అతని యిలుల్ పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక 

పోవునుగాక అతని యుదోయ్గము వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీరత్నల గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ది. 

1 తిమోతి 3:1 => ఎవడైనను అధయ్క్ష పదవిని ఆశించినయెడల అటిట్వాడు దొడడ్పనిని 

అపేకిష్ంచుచునాన్డను మాట నమమ్దగినది. 

1 తిమోతి 3:2 => అధయ్కుష్డగువాడు నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, మితానుభవుడును, 

సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడును, మరాయ్దసుథ్డును, అతిథి పిర్యుడును, బోధింపతగినవాడునై యుండి, 
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తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

1 పేతురు 2:25 => మీరు గొఱఱ్లవలె దారి తపిప్పోతిరి గాని యిపుప్డు మీ ఆతమ్ల కాపరియు 

అధయ్కుష్డునైన ఆయన వైపునకు మళి ల్యునాన్రు. 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:8 => సుమ్రన్లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము మొదటివాడును 

కడపటివాడునైయుండి, మృతుడై మరల బర్దికినవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 2:12 => పెరగ్ములో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము వాడియైన రెండంచులు 

గల ఖడ గ్ము గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:2 => అపుప్డు పండెర్ండుగురు అపొసత్లులు తమయొదద్కు శిషుయ్ల 

సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాకయ్ము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెటుట్ట 

యుకత్ముకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

Page  of 16 570



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

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

యుందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:5 => ఈ మాట జనసమూహమంతటికి ఇషట్మైనందున వారు, 

విశావ్సముతోను పరిశుదాధ్తమ్తోను నిండుకొనినవాడైన సెత్ఫను, ఫిలిపుప్, పొర్కొరు, నీకానోరు, తీమోను, 

పరెమ్నాసు, యూదుల మతపర్విషుట్డును అంతియొకయవాడును అగు నీకొలాసు అను వారిని 

ఏరప్రచుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:6 => వారిని అపొసత్లుల యెదుట నిలువబెటిట్రి; వీరు పార్రథ్నచేసి 

వారిమీద చేతులుంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 

1 తిమోతి 3:8 => ఆలాగుననే పరిచారకులు మానుయ్లై యుండి, దివ్మనసుక్లును, మిగుల 

మదయ్పానాసకుత్లును, దురాల్భమునపేకిష్ంచువారునై యుండక 

1 తిమోతి 3:10 => మరియు వారు మొదట పరీకిష్ంపబడవలెను; తరువాత వారు అనిందుయ్లైతే 

పరిచారకులుగా ఉండవచుచ్ను. 

1 తిమోతి 3:12 => పరిచారకులు ఏకపతీన్ పురుషులును, తమ పిలల్లను తమ యింటివారిని 

బాగుగా ఏలువారునై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 3:13 => పరిచారకులై యుండి ఆ పనిని బాగుగా నెరవేరిచ్నవారు మంచి పదవిని 

సంపాదించుకొని కీర్సుత్యేసు నందలి విశావ్సమందు బహు ధైరయ్ము గలవారగుదురు. 

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

లుదద్లో కాపురమునన్ పరిశుదుధ్ల యొదద్కు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:6 => పులియని రొటెట్ల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎకిక్ ఫిలిపీప్ 

విడిచి, అయిదు దినములలో తోర్యకు వచిచ్, అచచ్ట వారియొదద్ ఏడు దినములు గడిపితివిు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

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

సోసిపతుర్ అనువారును మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

గలతీయులకు 1:22 => కీర్సుత్నందునన్ యూదయ సంఘములవారికి నా ముఖపరిచయము 

లేకుండెను గాని 

ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  

ఫిలిపీప్యులకు 4:10 => ననున్గూరిచ్ మీరినాన్ళల్కు మరల యోచన చేయసాగితిరని పర్భువునందు 

మికిక్లి సంతోషించితిని. ఆ విషయములో మీరు యోచన చేసియుంటిరి గాని తగిన సమయము 

దొరకకపోయెను. 

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

హెబీర్యులకు 13:24 => మీపైని నాయకులైనవారికందరికిని పరిశుదుధ్లకందరికిని నా 

వందనములు చెపుప్డి. ఇటలీవారు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

వచనము 5 

గనుక మీ అందరి నిమితత్ము నేను చేయు పర్తి పార్రథ్నలో ఎలల్పుప్డును సంతోషముతో పార్రథ్న 

చేయుచు,  

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

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

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 
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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. 

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

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

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

కూడియునన్ యింటి తలుపులు మూసికొనియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

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

కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక. 

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

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

వచనము 6 

నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినపుప్డెలల్ను నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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

మీ యందరినిమితత్ము యేసుకీర్సుత్దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

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

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

విషయమై నా దేవునికి ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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

పరిశుదుధ్లందరియెడల మీరు చూపుచునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, నేను వినినపప్టినుండి 

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

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:2 => విశావ్సముతో కూడిన మీ పనిని, పేర్మతో కూడిన మీ పర్యాసమును, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందలి నిరీక్షణతో కూడిన మీ ఓరుప్ను, మేము మన తండిర్యైన దేవుని 

యెదుట మానక జాఞ్పకము చేసికొనుచు, మా పార్రథ్నలయందు మీ విషయమై విజాఞ్పనము చేయుచు,  

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

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

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

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

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

తలచుకొని, నాకు సంపూరాణ్నందము కలుగుటకై నినున్ చూడవలెనని రేయింబగలు అపేకిష్ంచుచు, 
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ఫిలేమోనుకు 1:4 => నీ పేర్మనుగూరిచ్యు, పర్భువైన యేసు ఎడలను సమసత్ పరిశుదుధ్లయెడలను 

నీకు కలిగియునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు నేను విని 

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

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

ఎఫెసీయులకు 5:20 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట సమసత్మునుగూరిచ్ తండిర్యైన దేవునికి 

ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:26 => అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని 

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:10 => ననున్గూరిచ్ మీరినాన్ళల్కు మరల యోచన చేయసాగితిరని పర్భువునందు 

మికిక్లి సంతోషించితిని. ఆ విషయములో మీరు యోచన చేసియుంటిరి గాని తగిన సమయము 

దొరకకపోయెను. 

1 తిమోతి 2:1 => మనము సంపూరణ్భకిత్యు మానయ్తయు కలిగి, నెమమ్దిగాను సుఖముగాను 

బర్దుకు నిమితత్ము, అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా మనుషుయ్లందరి కొరకును 

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

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

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

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

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

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

విమోచనము కలుగు నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 

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. 
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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 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,  

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

కొలొసస్యులకు 2:5 => నేను శరీర విషయములో దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయములో 

మీతోకూడ ఉండి, మీ యోగయ్మైన పర్వరత్నను కీర్సుత్నందలి మీ సిథ్రవిశావ్సమును చూచి 

ఆనందించుచునాన్ను. 

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

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

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:20 => నిశచ్యముగా మీరే మా మహిమయు ఆనందమునై యునాన్రు. 

Page  of 23 570



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

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

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 

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

సతయ్మును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచునాన్ను. 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

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

యుందుమని చెపిప్రి. 

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

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

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,  

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. 

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

నీ సతయ్పర్వరత్ననుగూరిచ్ సాక్షయ్ము చెపప్గా విని బహుగా సంతోషించితిని. 

వచనము 8 

కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు 

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

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

మిముమ్ను నా హృదయములో ఉంచుకొని యునాన్ను. ఇందుచేత మిముమ్నందరినిగూరిచ్ యీలాగు 

భావించుట నాకు ధరమ్మే. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:14 => అయినను నా శర్మలో మీరు పాలుపుచుచ్కొనినది మంచిపని. 

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

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

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

రోమీయులకు 11:17 => అయితే కొమమ్లలో కొనిన్ విరిచివేయబడి, అడవి ఒలీవ కొమమ్వైయునన్ 

నీవు వాటిమధయ్న అంటుకటట్బడి, ఒలీవచెటుట్యొకక్ సారవంతమైన వేరులో వాటితో కలిసి 

పాలుపొందినయెడల, ఆ కొమమ్లపైన  

రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

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

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

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

మిముమ్ను పిలిచిన దేవుడు నమమ్తగినవాడు. 

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

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

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 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

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. 

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. 

ఫిలేమోనుకు 1:17 => కాబటిట్ నీవు ననున్ నీతో పాలివానిగా ఎంచినయెడల ననున్ చేరుచ్కొనన్టుట్ 

అతనిని చేరుచ్కొనుము. 

హెబీర్యులకు 3:14 => పాపమువలన కలుగు భర్మచేత మీలో ఎవడును కఠినపరచబడకుండునటుల్ 

నేడు అనబడు సమయముండగానే, పర్తి దినమును ఒకనికొకడు బుదిధ్ చెపుప్కొనుడి. 

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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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 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

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. 

వచనము 9 

మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ తెలివితోను, సకలవిధములైన 

అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ పొందవలెననియు,  

2 కొరిందీయులకు 1:15 => మరియు ఈ నమిమ్క గలవాడనై మీకు రెండవ కృపావరము 

లభించునటుల్ మొదట మీయొదద్కు వచిచ్, 

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

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

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 7:16 => పర్తివిషయములోను మీవలన నాకు ధైరయ్ము కలుగుచునన్ది గనుక 

నంతోషించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:4 => మీరు సిదధ్పడనియెడల ఒకవేళ మాసిదోనియ వారెవరైనను నాతోకూడ 

వచిచ్ మీరు సిదధ్ముగా ఉండకపోవుట చూచినయెడల, ఈ నమిమ్క కలిగియునన్ందుకు మేము 

సిగు గ్పరచబడుదుము; మీరును సిగు గ్పరచబడుదురని యిక చెపప్నేల? 
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గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => మేము మీకు ఆజాఞ్పించువాటిని మీరు చేయుచునాన్రనియు, ఇక 

చేయుదురనియు పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ నమమ్కము కలిగియునాన్ము. 

ఫిలేమోనుకు 1:21 => నేను చెపిప్నదానికంటె నీవు ఎకుక్వగాచేతువని యెరిగి నా మాట విందువని 

నమిమ్ నీకు వార్యుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 10:35 => కాబటిట్ మీ ధైరయ్మును విడిచిపెటట్కుడి; దానికి పర్తిఫలముగా గొపప్ 

బహుమానము కలుగును. 

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

వినుచునన్టిట్యు పోరాటము మీకును కలిగియునన్ందున 

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

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

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

కిర్యయని వారితో చెపెప్ను.  

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

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

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 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 
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రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షుఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

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

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

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

అపరాధములచేత చచిచ్నవారమై యుండినపుప్డు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా పేర్మచేత 

మనలను కీర్సుత్తో కూడా బర్దికించెను 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

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

తన కృపామహదైశవ్రయ్మును రాబోవు యుగములలో కనుపరచు నిమితత్ము, 

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

కూడ కూరుచ్ండబెటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

ఎఫెసీయులకు 2:9 => అది కిర్యలవలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలులేదు. 

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

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 

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

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

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

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

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

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

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

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

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

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

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

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

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

కీరత్నలు 138:8 => యెహోవా నా పక్షమున కారయ్ము సఫలముచేయును. యెహోవా, నీ కృప 

నిరంతరముండును నీచేతి కారయ్ములను విడిచిపెటట్కుము.  

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

కిర్యయని వారితో చెపెప్ను.  

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

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

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

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

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

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

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

బలపరచును. 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 
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ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

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

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

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

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

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

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

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

గలిగియునాన్డు; తన ఘనమైన నామము నిమితత్ము తన జనులను ఆయన విడనాడడు. 

1 రాజులు 8:20 => తాను సెలవిచిచ్న మాటను యెహోవా నెరవేరిచ్యునాన్డు. నేను నా తండిర్యైన 

దావీదునకు పర్తిగా నియమింపబడి , యెహోవా సెలవుచొపుప్న ఇశార్యేలీయులమీద 

సింహాసనాసీనుడనై యుండి, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు మందిరమును 

కటిట్ంచియునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

కీరత్నలు 57:2 => మహోనన్తుడైన దేవునికి నా కారయ్ము సఫలముచేయు దేవునికి నేను 

మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 68:28 => నీ దేవుడు నీకు బలము కలుగ నియమించియునాన్డు. దేవా, నీవు మాకొరకు 

చేసినదానిని బలపరచుము 

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

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  
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కీరత్నలు 119:33 => (హే) యెహోవా, నీ కటట్డలను అనుసరించుటకు నాకు నేరుప్ము. అపుప్డు 

నేను కడమటుట్కు వాటిని గైకొందును. 

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

పనియైన అషూష్రీయులారా, నా సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఆశీరవ్దింపబడుదురని చెపిప్ 

వారిని ఆశీరవ్దించును. 

యెషయా 40:28 => నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా 

నితుయ్డగు దేవుడు ఆయన సొమమ్సిలల్డు అలయడు ఆయన జాఞ్నమును శోధించుట అసాధయ్ము.  

హబకూక్కు 3:2 => యెహోవా, నినున్గూరిచ్న వారత్ విని నేను భయపడుచునాన్ను యెహోవా, 

సంవతస్రములు జరుగుచుండగా నీ కారయ్ము నూతనపరచుము సంవతస్రములు జరుగుచుండగా 

దానిని తెలియజేయుము కోపించుచునే వాతస్లయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

మలాకీ 3:6 => యెహోవానైన నేను మారుప్లేనివాడను గనుక యాకోబు సంతతివారైన మీరు 

లయము కాలేదు. 

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

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 13:33 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒక సతరీ 

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 

మారుక్ 4:28 => భూమి మొదట మొలకను తరువాత వెనున్ను అటుతరువాత వెనున్లో ముదురు 

గింజలను తనంతటతానే పుటిట్ంచును. 

మారుక్ 8:25 => అంతట ఆయన మరల తన చేతులు వాని కనున్లమీద నుంచగా, వాడు తేరిచూచి 

కుదురచ్బడి సమసత్మును తేటగా చూడసాగెను. 

లూకా 13:21 => ఒక సతరీ తీసికొని, అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో 

దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని పోలియునన్దని చెపెప్ను. 
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యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

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

మహిమపరచితిని, మరల మహిమపరతును అని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

రోమీయులకు 14:20 => భోజనము నిమితత్ము దేవుని పనిని పాడుచేయకుడి; సమసత్ పదారథ్ములు 

పవితర్ములే గాని అనుమానముతో తినువానికి అది దోషము. 

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

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

పాలివారైయునాన్రని యెరుగుదుము గనుక మిముమ్ను గూరిచ్న మా నిరీక్షణ సిథ్రమైయునన్ది. 

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

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 3:4 => కీర్సుత్దావ్రా దేవునియెడల మాకిటిట్ నమమ్కము కలదు. 

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

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

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

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

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

రక్షణకరమైనదియునైన సిథ్తిలోనే యునాన్రని రూఢిగా నముమ్చునాన్ము. 
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1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

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

భదర్పరచబడియునన్ది. 

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

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

వచనము 10 

ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు యేసుకీర్సుత్వలననైన 

నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

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

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:2 => విశావ్సముతో కూడిన మీ పనిని, పేర్మతో కూడిన మీ పర్యాసమును, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందలి నిరీక్షణతో కూడిన మీ ఓరుప్ను, మేము మన తండిర్యైన దేవుని 

యెదుట మానక జాఞ్పకము చేసికొనుచు, మా పార్రథ్నలయందు మీ విషయమై విజాఞ్పనము చేయుచు,  

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

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

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

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

సంపూరణ్ నిశచ్యతతోను మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ సంగతి మాకు తెలియును.  

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

మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:5 => మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యునాన్రు; 

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 
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హెబీర్యులకు 6:9 => అయితే పిర్యులారా, మేమీలాగు చెపుప్చునన్ను, మీరింతకంటె మంచిదియు 

రక్షణకరమైనదియునైన సిథ్తిలోనే యునాన్రని రూఢిగా నముమ్చునాన్ము. 

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

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

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

తెలిసికొనుచు చదువుకొనుచునన్ మా పతిర్క మీరేకారా? 

2 కొరిందీయులకు 7:3 => మీకు శికాష్విధి కలుగవలెనని నేనీలాగు చెపప్లేదు. చనిపోయిన గాని 

జీవించిన గాని మీరును మేమును కూడ ఉండవలెననియు మీరు మా హృదయములలో ఉనాన్రనియు 

నేను లోగడ చెపిప్తిని గదా 

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

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

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

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 

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

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:23 => బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని 

పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

Page  of 36 570



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

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

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  

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 సిగు గ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

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

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

హెబీర్యులకు 10:33 => ఒక విధముగా చూచితే, మీరు నిందలను బాధలను అనుభవించుటచేత 

పదిమందిలో ఆరడి పడితిరి; మరియొక విధముగా చూచితే, వాటి ననుభవించినవారితో 

పాలివారలైతిరి. 

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

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:17 => వీరైతే నేను సువారత్ పక్షమున వాదించుటకు నియమింపబడియునాన్నని 

యెరిగి, పేర్మతో పర్కటించుచునాన్రు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:14 => అయినను నా శర్మలో మీరు పాలుపుచుచ్కొనినది మంచిపని. 

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

సంతోషముతో పార్రథ్న చేయుచు,  

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

సమసత్మును చేయుచునాన్ను. 

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

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

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

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

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

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 28:30 => మరియు నీవు నాయ్యవిధానపతకములో ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని 

ఉంచవలెను; అహరోను యెహోవా సనిన్ధికి వెళుల్నపుప్డు అవి అతని రొముమ్న ఉండునటుల్ అహరోను 

యెహోవా సనిన్ధిని తన రొముమ్న ఇశార్యేలీయుల నాయ్యవిధానమును నితయ్ము భరించును. 

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

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

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:33 => అపుప్డు యూదులు అలెకస్ందుర్ను ముందుకు తోర్యగా 

కొందరు సమూహములోనుండి అతనిని ఎదుటికి తెచిచ్రి. అలెకస్ందుర్ సైగచేసి జనులతో 

సమాధానము చెపుప్కొనవలెనని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

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

జాఞ్నసంపూరు ణ్లును, ఒకరికి ఒకరు బుదిధ్చెపప్ సమరుథ్లునై యునాన్రని నామటుట్కు నేనును 

మిముమ్నుగూరిచ్ రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:3 => ననున్ విమరిశ్ంచువారికి నేను చెపుప్ సమాధానమిదే. 

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

పాలివారైయునాన్రని యెరుగుదుము గనుక మిముమ్ను గూరిచ్న మా నిరీక్షణ సిథ్రమైయునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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

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

సంపూరణ్ నిశచ్యతతోను మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ సంగతి మాకు తెలియును.  

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

ఫిలేమోనుకు 1:17 => కాబటిట్ నీవు ననున్ నీతో పాలివానిగా ఎంచినయెడల ననున్ చేరుచ్కొనన్టుట్ 

అతనిని చేరుచ్కొనుము. 

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

వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచునాన్ము. మన సహవాసమైతే తండిర్తో కూడను ఆయన 

కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్తో కూడను ఉనన్ది. 
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పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

వచనము 11 

వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

రోమీయులకు 9:1 => నాకు బహు దుఃఖమును, నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు. 

గలతీయులకు 1:20 => నేను మీకు వార్యుచునన్ యీ సంగతుల విషయమై, యిదిగో దేవుని 

యెదుట నేను అబదధ్మాడుట లేదు. 

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

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:26 => అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని 

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 13:9 => మేము బలహీనులమైయునన్ను మీరు బలవంతులైయుండినయెడల 

సంతోషించెదము. దీని నిమితత్మే, అనగా మీరు సంపూరు ణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  

గలతీయులకు 4:19 => నా పిలల్లారా, కీర్సుత్ సవ్రూపము మీయందేరప్డు వరకు మీ విషయమై 

మరల నాకు పర్సవవేదన కలుగుచునన్ది. 

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

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

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

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

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజు ఞ్డనై 

యునాన్ను.  

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

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

యెషయా 16:11 => మోయాబు నిమితత్ము నా గుండె కొటుట్కొనుచునన్ది కీరహ్రెశు నిమితత్ము నా 

ఆంతర్ములు సితారావలె వాగుచునన్వి. 

యెషయా 63:15 => పరమునుండి చూడుము మహిమోనన్తమైన నీ పరిశుదధ్ నివాససథ్లమునుండి 

దృషిట్ంచుము నీ ఆసకిత్ యేది? నీ శౌరయ్కారయ్ములేవి? నాయెడల నీకునన్ జాలియు నీ వాతస్లయ్తయు 

అణగిపోయెనే.  

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.  

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

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

2 కొరిందీయులకు 6:12 => మీయెడల మా అంతఃకరణము సంకుచితమై యుండలేదు గాని మీ 

అంతఃకరణమే సంకుచితమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 7:15 => మరియు మీరు భయముతోను వణకుతోను తనున్ చేరుచ్కొంటిరని 

అతడు మీయందరి విధేయతను జాఞ్పకము చేసికొనుచుండగా, అతని అంతఃకరణము మరియెకుక్వగా 

మీయెడల ఉనన్ది. 
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కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

ఫిలేమోనుకు 1:12 => నా పార్ణము వంటివాడైన అతనిని నీయొదద్కు తిరిగి పంపియునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, పర్భువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిముమ్, 

కీర్సుత్నందు నా హృదయమునకు విశార్ంతి కలుగజేయుము. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

ఆదికాండము 43:30 => అపుప్డు తన తముమ్నిమీద యోసేపునకు పేర్మ పొరుల్కొని వచెచ్ను గనుక 

అతడు తవ్రపడి యేడుచ్టకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళి ల్ అకక్డ ఏడెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 28:30 => మరియు నీవు నాయ్యవిధానపతకములో ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని 

ఉంచవలెను; అహరోను యెహోవా సనిన్ధికి వెళుల్నపుప్డు అవి అతని రొముమ్న ఉండునటుల్ అహరోను 

యెహోవా సనిన్ధిని తన రొముమ్న ఇశార్యేలీయుల నాయ్యవిధానమును నితయ్ము భరించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:20 => నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీకిచిచ్న మాటచొపుప్న నీ 

సరిహదుద్లను విశాలపరచిన తరువాత నిశచ్యముగా మాంసము తినగోరి మాంసము 

తినెదననుకొందువు. అపుప్డు నీకిషట్మైన మాంసము తినవచుచ్ను. 

1 రాజులు 3:26 => అంతట బర్దికియునన్ బిడడ్యొకక్ తలిల్ తన బిడడ్ విషయమై పేగులు 

తరుగుకొనిపోయినదై, రాజునొదద్ నా యేలినవాడా, బిడడ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక దానికే 

యిపిప్ంచుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ సతరీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము 

చేయుమనెను. 

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

కృపాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము అవి పూరవ్మునుండి యునన్వే గదా.  
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రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

1 కొరిందీయులకు 16:24 => కీర్సుత్యేసునందలి నా పేర్మ మీయందరితో ఉండును గాక. ఆమేన . 

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

రాలేదు. నా పార్ణముతోడు ఇందుకు దేవునిని సాకిష్గా పెటుట్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:11 => ఓ కొరింథీయులారా, అరమర లేకుండ మీతో మాటలాడుచునాన్ను, 

మా హృదయము విశాలపరచబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 7:3 => మీకు శికాష్విధి కలుగవలెనని నేనీలాగు చెపప్లేదు. చనిపోయిన గాని 

జీవించిన గాని మీరును మేమును కూడ ఉండవలెననియు మీరు మా హృదయములలో ఉనాన్రనియు 

నేను లోగడ చెపిప్తిని గదా 

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

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

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

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

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

వచనము 12 

సహోదరులారా, నాకు సంభవించినవి సువారత్ మరి యెకుక్వగా పర్బలమగుటకే సమకూడెనని మీరు 

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

కొనసాగించునని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను.  

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. 

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

మతత్యి 13:31 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒకడు 

తీసికొని తన పొలములో వితిత్న ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:32 => అది వితత్నములనిన్టిలో చినన్దేగాని పెరిగినపుప్డు కూరమొకక్లనిన్టిలో పెదద్దై 

ఆకాశపకుష్లు వచిచ్ దాని కొమమ్లయందు నివసించునంత చెటట్గును. 

మతత్యి 13:33 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒక సతరీ 

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 

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

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

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

వచిచ్నపుప్డు, మన తండిర్యైన దేవుని యెదుట మీహృదయములను పరిశుదధ్త విషయమై 

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

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

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. 

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

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుటవలన ఇతరులు నీ విశావ్సమందు పాలివారగుట అనునది కారయ్కారి 

కావలయునని వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

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

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

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

గర్హించుకొనుడి. 

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

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  
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కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

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

సదు గ్ణమును, సదు గ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

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

సహనమునందు భకిత్ని, 

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

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

కీరత్నలు 71:14 => నేను ఎలల్పుప్డు నిరీకిష్ంతును నేను మరి యెకుక్వగా నినున్ కీరిత్ంతును 

కీరత్నలు 103:1 => నా పార్ణమా, యెహోవాను సనున్తించుము. నా అంతరంగముననునన్ 

సమసత్మా, ఆయన పరిశుదధ్ నామమును సనున్తించుము. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

కీరత్నలు 119:66 => నేను నీ ఆజఞ్లయందు నమిమ్క యుంచియునాన్ను మంచి వివేచన మంచి 

జాఞ్నము నాకు నేరుప్ము. 

సామెతలు 19:2 => ఒకడు తెలివి లేకుండుట మంచిదికాదు తొందరపడి నడచువాడు దారి 

తపిప్పోవును. ఒకని మూరఖ్త వాని పర్వరత్నను తారుమారు చేయును 
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పర్సంగి 8:5 => ధరమ్ము నాచరించువారికి కీడేమియు సంభవింపదు; సమయము వచుచ్ననియు 

నాయ్యము జరుగుననియు జాఞ్నులు మనసుస్న తెలిసికొందురు. 

పరమగీతము 4:16 => ఉతత్ర వాయువూ, ఏతెంచుము దకిష్ణ వాయువూ, వేంచేయుము నా 

ఉదాయ్నవనముమీద విసరుడి దాని పరిమళములు వాయ్పింపజేయుడి నా పిర్యుడు తన 

ఉదాయ్నవనమునకు వేంచేయును గాక తనకిషట్మైన ఫలములనతడు భుజించునుగాక. 

పరమగీతము 7:4 => నీ కంధరము దంతగోపుర రూపము నీ నేతర్ములు జనపూరణ్మైన హెషోబ్ను 

పటట్ణమున నునన్ రెండు తటాకములతో సమానములు నీ నాసిక దమసుక్ దికుక్నకు చూచు లెబానోను 

శిఖరముతో సమానము. 

యెషయా 7:15 => కీడును విసరిజ్ంచుటకును మేలును కోరుకొనుటకును అతనికి తెలివి 

వచుచ్నపుప్డు అతడు పెరుగు, తేనెను తినును. 

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

మతత్యి 13:33 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒక సతరీ 

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 

మారుక్ 4:28 => భూమి మొదట మొలకను తరువాత వెనున్ను అటుతరువాత వెనున్లో ముదురు 

గింజలను తనంతటతానే పుటిట్ంచును. 

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

క్షమించబడెనని నీతో చెపుప్చునాన్ను. ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా 

పేర్మించునని చెపిప్ 

లూకా 13:21 => ఒక సతరీ తీసికొని, అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో 

దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని పోలియునన్దని చెపెప్ను. 

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

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 
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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, 

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

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

శేర్షఠ్మైనది పేర్మయే. 

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

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 7:3 => మీకు శికాష్విధి కలుగవలెనని నేనీలాగు చెపప్లేదు. చనిపోయిన గాని 

జీవించిన గాని మీరును మేమును కూడ ఉండవలెననియు మీరు మా హృదయములలో ఉనాన్రనియు 

నేను లోగడ చెపిప్తిని గదా 

2 కొరిందీయులకు 13:7 => మీరు ఏ దుషాక్రయ్మైనను చేయకుండవలెనని దేవుని 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ము; మేము యోగుయ్లమైనటుట్ కనబడవలెనని కాదు గాని, మేము భర్షుట్లమైనటుట్ 

కనబడినను మీరు మేలైనదే చేయవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 
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ఎఫెసీయులకు 4:16 => ఆయన శిరసస్యియునాన్డు, ఆయననుండి సరవ్శరీరము చకక్గా 

అమరచ్బడి, తనలోనునన్ పర్తి అవయవము తన తన పరిమాణము చొపుప్న పనిచేయుచుండగా పర్తి 

కీలువలన గలిగిన బలముచేత అతుకబడి, పేర్మయందు తనకు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ శరీరమునకు 

అభివృదిధ్ కలుగజేసికొనుచునన్ది. 

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

మీకు కలిగియునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, పరిశుదుధ్లందరిమీద మీకునన్ పేర్మనుగూరిచ్యు, మేము 

విని యెలల్పుప్డు మీ నిమితత్ము పార్రథ్నచేయుచు, 

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

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => సహోదరులారా, మీరైతే మేలు చేయుటలో విసుకవదుద్. 

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

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

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

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

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

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

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

మోపవలసియునన్ది. 

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

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

వచనము 13 
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ఏలాగనగా నా బంధకములు కీర్సుత్ నిమితత్మే కలిగినవని పేర్తోరయ్మను సేనలోని వారికందరికిని 

తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

యెషయా 7:15 => కీడును విసరిజ్ంచుటకును మేలును కోరుకొనుటకును అతనికి తెలివి 

వచుచ్నపుప్డు అతడు పెరుగు, తేనెను తినును. 

యెషయా 7:16 => కీడును విసరిజ్ంచుటకును మేలును కోరుకొనుటకును ఆ బాలునికి తెలివిరాక 

మునుపు నినున్ భయపెటుట్ ఆ యిదద్రు రాజుల దేశము పాడుచేయబడును. 

ఆమోసు 5:14 => మీరు బర్దుకునటుల్ కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి; ఆలాగు చేసినయెడల మీరనుకొను 

చొపుప్న దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. 

ఆమోసు 5:15 => కీడును దేవ్షించి మేలును పేర్మించుచు, గుమమ్ములలో నాయ్యము సిథ్రపరచుడి; 

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 

మీకా 3:2 => అయినను మేలు నసహియ్ంచుకొని కీడుచేయ నిషట్పడుదురు, నా జనుల చరమ్ము 

ఊడదీసి వారి యెముకలమీది మాంసము చీలుచ్చుందురు. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

రోమీయులకు 2:18 => ఆయన చితత్మెరిగి, ధరమ్శాసత్రమందు ఉపదేశము పొందినవాడవై 

శేర్షఠ్మైనవాటిని మెచుచ్కొనుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 7:16 => ఇచఛ్యింపనిది నేను చేసినయెడల ధరమ్శాసత్రము శేర్షఠ్మైనదైనటుట్ 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:22 => అంతరంగ పురుషునిబటిట్ దేవుని ధరమ్శాసత్రమునందు నేను 

ఆనందించుచునాన్ను గాని 

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 
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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 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడడ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

యోబు 12:11 => అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంపదా? 

యోబు 34:3 => అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునటుల్ చెవి మాటలను పరీకిష్ంచును. 

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

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

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. 

ఎఫెసీయులకు 5:10 => గనుక పర్భువుకేది పీర్తికరమైనదో దానిని పరీకిష్ంచుచు, వెలుగు 

సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

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. 

హెబీర్యులకు 5:13 => మరియు పాలు తార్గు పర్తివాడును శిశువే గనుక నీతివాకయ్విషయములో 

అనుభవము లేనివాడైయునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళి ల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

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

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

ఫిలిపీప్యులకు 1:16 => వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శర్మ తోడుచేయవలెనని 

తలంచుకొని, శుదధ్మనసుస్తో కాక కక్షతో కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు; 

ఆదికాండము 20:5 => ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా 

అనన్ అనెను. నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

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

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 

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

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

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

ఎలల్పుప్డు నా మనసాస్కిష్ నిరోద్షమైనదిగా ఉండునటుల్ అభాయ్సము చేసికొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 

Page  of 52 570



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

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

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

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

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

విషయములలో ఎదుగుదము. 

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

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

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

కృప కలుగును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

మతత్యి 16:23 => అయితే ఆయన పేతురువైపు తిరిగి సాతానా, నా వెనుకకు పొముమ్; నీవు నాకు 

అభయ్ంతరకారణమై యునాన్వు; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులనే తలంచుచునాన్వు గాని దేవుని 

సంగతులను తలంపక యునాన్వని పేతురుతో చెపెప్ను 

మతత్యి 18:6 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో ఒకనిని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడినవాడై మికిక్లి లోతైన సముదర్ములో ముంచివేయబడుట 

వానికి మేలు. 

Page  of 53 570



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

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

మతత్యి 26:33 => అందుకు పేతురు నీ విషయమై అందరు అభయ్ంతరపడినను నేను ఎపుప్డును 

అభయ్ంతరపడనని ఆయనతో చెపప్గా 

రోమీయులకు 14:20 => భోజనము నిమితత్ము దేవుని పనిని పాడుచేయకుడి; సమసత్ పదారథ్ములు 

పవితర్ములే గాని అనుమానముతో తినువానికి అది దోషము. 

రోమీయులకు 14:21 => మాంసము తినుటగాని, దార్కాష్రసము తార్గుటగాని, నీ సహోదరునికడడ్ము 

కలుగజేయునది మరేదియు గాని, మానివేయుట మంచిది. 

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

1 కొరిందీయులకు 8:13 => కాబటిట్ భోజనపదారథ్మువలన నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము 

కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెనన్టికిని మాంసము 

తినను. 

1 కొరిందీయులకు 10:32 => యూదులకైనను, గీర్సు దేశసుథ్లకైనను, దేవుని సంఘమునకైనను 

అభయ్ంతరము కలుగజేయకుడి. 

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

దినము. 

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

ఇపప్టికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువ విషయమైన అభయ్ంతరము తీసివేయబడునుగదా? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 
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1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:8 => కొర్తత్ యిలుల్ కటిట్ంచునపుప్డు దానిమీదనుండి యెవడైనను 

పడుటవలన నీ యింటిమీదికి హతయ్దోషము రాకుండుటకై నీ యింటి పైకపుప్నకు చుటుట్ పిటట్గోడ 

కటిట్ంపవలెను. 

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. 

పర్సంగి 8:5 => ధరమ్ము నాచరించువారికి కీడేమియు సంభవింపదు; సమయము వచుచ్ననియు 

నాయ్యము జరుగుననియు జాఞ్నులు మనసుస్న తెలిసికొందురు. 

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

మారుక్ 9:42 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో నొకని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుట వానికి మేలు. 

యోహాను 16:1 => మీరు అభయ్ంతరపడకుండవలెనని యీ మాటలు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 14:13 => కాగా మనమికమీదట ఒకనికొకడు తీరుప్ తీరచ్కుందము. ఇదియుగాక, 

సహోదరునికి అడడ్మైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుందుమని మీరు నిశచ్యించుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

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

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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

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

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

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

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగు గ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

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

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

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

అభయ్ంతరకారణమేదియు లేదు. 

వచనము 14 

మరియు సహోదరులైన వారిలో ఎకుక్వమంది నా బంధకముల మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర 

విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 
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కీరత్నలు 92:12 => నీతిమంతులు ఖరూ జ్ర వృక్షమువలె మొవువ్ వేయుదురు లెబానోనుమీది దేవదారు 

వృక్షమువలె వారు ఎదుగుదురు 

కీరత్నలు 92:13 => యెహోవా మందిరములో నాటబడినవారై వారు మన దేవుని ఆవరణములలో 

వరిధ్లుల్దురు. 

కీరత్నలు 92:14 => నాకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవా యథారథ్వంతుడనియు ఆయనయందు ఏ 

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 

యెషయా 5:2 => ఆయన దానిని బాగుగా తర్వివ్ రాళల్ను ఏరి అందులో శేషఠ్మైన దార్క్షతీగెలను 

నాటించెను దాని మధయ్ను బురుజు ఒకటి వేయించి దార్క్ష తొటిట్ని తొలిపించెను. దార్క్షపండుల్ 

ఫలింపవలెనని యెదురు చూచుచుండెను గాని అది కారుదార్క్షలు కాచెను  

లూకా 13:6 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక మనుషుయ్ని దార్క్షతోటలో 

అంజూరపు చెటొట్కటి నాటబడియుండెను. అతడు దాని పండుల్ వెదక వచిచ్నపుప్డు ఏమియు 

దొరకలేదు 

లూకా 13:7 => గనుక అతడు ఇదిగో మూడేండల్నుండి నేను ఈ అంజూరపు చెటుట్న పండుల్ 

వెదకవచుచ్చునాన్ను గాని యేమియు దొరకలేదు; దీనిని నరికివేయుము, దీనివలన ఈ భూమియు ఏల 

వయ్రథ్మైపోవలెనని దార్క్షతోట మాలితో చెపెప్ను.  

లూకా 13:8 => అయితే వాడు అయాయ్, నేను దానిచుటుట్ తర్వివ్, యెరువు వేయుమటుట్కు ఈ 

సంవతస్రము కూడ ఉండనిముమ్; 

లూకా 13:9 => అది ఫలించిన సరి, లేనియెడల నరికించివేయుమని అతనితో చెపెప్ను.  

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

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

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

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

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

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

రోమీయులకు 15:28 => ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికపప్గించి, నేను, మీ 

పటట్ణముమీదుగా సెప్యినునకు పర్యాణముచేతును. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

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

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

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

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

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

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

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

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

సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభాయ్సము కలిగినవారికి అది నీతియను 

సమాధానకరమైన ఫలమిచుచ్ను. 
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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. 

కీరత్నలు 92:14 => నాకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవా యథారథ్వంతుడనియు ఆయనయందు ఏ 

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 

కీరత్నలు 92:15 => వారు ముసలితనమందు ఇంక చిగురుపెటుట్చుందురు సారము కలిగి 

పచచ్గానుందురు. 

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

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

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

మొలిపించునటుల్గాను నిశచ్యముగా సమసత్ జనముల యెదుట పర్భువగు యెహోవా నీతిని 

సోత్తర్మును ఉజీజ్వింపజేయును.  

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 
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యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

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

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

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

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

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. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

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

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

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 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రు గ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

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

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

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

మీరు నా శిషుయ్లగుదురు. 

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. 

పరమగీతము 4:13 => నీ చిగురులు దాడిమవనము వింతైన శేర్షఠ్ ఫలవృక్షములు కరూప్ర 

వృక్షములు జటామాంసి వృక్షములు 

పరమగీతము 7:13 => పుతర్దాత వృక్షము సువాసన నిచుచ్చునన్ది నా పిర్యుడా, నేను నీకొరకు 

దాచియుంచిన నానావిధ శేర్షఠ్ ఫలములు పచిచ్వియు పండువియు మా దావ్రబంధములమీద 

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

ఎఫార్యిమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్ను, నేను చిగురుపెటుట్ సరళవృక్షమువంటి వాడను, 

నావలననే నీకు ఫలము కలుగును. 

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. 

మతత్యి 13:8 => కొనిన్ మంచి నేలను పడి, ఒకటి నూరంతలుగాను, ఒకటి అరువదంతలుగాను, 

ఒకటి ముపప్దంతలుగాను ఫలించెను. 

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

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

మారుక్ 4:8 => కొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి పెరిగి పైరై ముపప్దంతలుగాను 

అరువదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించెను. 

మారుక్ 4:20 => మంచి నేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని, దానిని అంగీకరించి 

ముపప్దంతలుగాను అరువదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించువారని చెపెప్ను. 

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

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

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

యోహాను 11:4 => యేసు అది విని యీ వాయ్ధి మరణముకొరకు వచిచ్నది కాదుగాని దేవుని 

కుమారుడు దానివలన మహిమపరచబడునటుల్ దేవుని మహిమకొరకు వచిచ్నదనెను. 
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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. 

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

మీ యందరినిమితత్ము యేసుకీర్సుత్దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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

కీర్సుత్యేసునందు సజీవులుగాను మిముమ్ను మీరే యెంచుకొనుడి. 

రోమీయులకు 7:4 => కావున నా సహోదరులారా, మనము దేవునికొరకు ఫలమును ఫలించునటుల్ 

మృతులలోనుండి లేపబడిన కీర్సుత్ అను వేరొకని చేరుటకై మీరును ఆయన శరీరముదావ్రా 

ధరమ్శాసత్రము విషయమై మృతులైతిరి. 

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

జాఞ్నసంపూరు ణ్లును, ఒకరికి ఒకరు బుదిధ్చెపప్ సమరుథ్లునై యునాన్రని నామటుట్కు నేనును 

మిముమ్నుగూరిచ్ రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

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

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

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

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

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

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

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

కలుగును గాక. ఆమేన . 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:20 => మన తండిర్యైన దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. 

ఆమేన . 

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

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

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

1 తిమోతి 5:25 => అటువలె మంచి కారయ్ములు తేటగా బయలుపడుచునన్వి, బయలుపడనివి 

దాచబడనేరవు. 

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

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

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 

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

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

1 యోహాను 3:7 => చినన్పిలల్లారా, యెవనిని మిముమ్ను మోసపరచనీయకుడి. ఆయన 

నీతిమంతుడై యునన్టుట్ నీతిని జరిగించు పర్తివాడును నీతిమంతుడు. 

వచనము 15 

కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను 

పర్కటించుచునాన్రు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 
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మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:29 => ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన తోర్ఫిమును అతనితో కూడ 

పటట్ణములో అంతకుముందు వారు చూచి యునన్ందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని 

వచెచ్నని ఊహించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:33 => పై యధికారి దగ గ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:34 => సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలు 

వేయుచునన్పుప్డు అలల్రిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమమ్ని 

ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:35 => పౌలు మెటల్మీదికి వచిచ్నపుప్డు జనులు గుంపుకూడి 

బలవంతము చేయుచునన్ందున సైనికులు అతనిని మోసికొని పోవలసి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:36 => ఏలయనగా వానిని చంపుమని జనసమూహము కేకలు వేయుచు 

వెంబడించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:2 => అతడు హెబీర్ భాషలో మాటలాడుట వారు విని ఎకుక్వ 

నిశశ్బద్ముగా ఉండిరి. అపుప్డతడు ఈలాగు చెపప్సాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:5 => ఇందునుగూరిచ్ పర్ధానయాజకుడును పెదద్లందరును నాకు 

సాకుష్లైయునాన్రు. నేను వారివలన సహోదరులయొదద్కు పతిర్కలు తీసికొని, దమసుక్లోని వారినికూడ 

బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అకక్డికి వెళి ల్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:6 => నేను పర్యాణము చేయుచు దమసుక్నకు సమీపించినపుప్డు 

మధాయ్హన్కాలమందు ఆకాశమునుండి గొపప్ వెలుగు అకసామ్తుత్గా నా చుటుట్ పర్కాశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:7 => నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, ననున్ 

హింసించుచునాన్వని నాతో ఒక సవ్రము పలుకుట వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:8 => అందుకు నేను పర్భువా, నీవెవడవని అడిగినపుప్డు ఆయన నేను 

నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:9 => నాతోకూడ నునన్వారు ఆ వెలుగును చూచిరి గాని నాతో 

మాటలాడినవాని సవ్రము వారు వినలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:10 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నేనేమి చేయవలెనని అడుగగా, పర్భువు 

నీవు లేచి దమసుక్లోనికి వెళుల్ము; అకక్డ నీవు చేయుటకు నియమింపబడినవనిన్యు నీకు 

చెపప్బడునని నాతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22 :11 => ఆ వెలుగు యొకక్ పర్భావము వలన నేను 

చూడలేకపోయినందున నాతోకూడ ఉనన్వారు ననున్ నడిపింపగా దమసుక్లోనికి వచిచ్తిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:12 => అంతట ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న భకిత్పరుడును, అకక్డ 

కాపురమునన్ యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:13 => సౌలా! సహోదరా, దృషిట్ పొందుమని నాతో చెపప్గా ఆ 

గడియలోనే నేను దృషిట్పొంది అతని చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  

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

మనుషుయ్లయెదుట ఆయనకు సాకిష్వైయుందువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:16 => గనుక నీవు తడవుచేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేసి బాపిత్సమ్ము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:17 => అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్ దేవాలయములో 

పార్రథ్న చేయుచుండగా పరవశుడనై పర్భువును చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:18 => అపుప్డాయన నీవు తవ్రపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘర్ముగా 

వెళుల్ము. ననున్గూరిచ్ నీవిచుచ్ సాక్షయ్ము వారంగీకరింపరని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:20 => మరియు నీ సాకిష్యైన సెత్ఫను రకత్ము చిందింపబడినపుప్డు నేను 

కూడ దగ గ్ర నిలిచి అందుకు సమమ్తించి అతని చంపినవారి వసత్రములకు కావలియుంటినని చెపిప్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:23 => వారు కేకలువేయుచు తమపై బటట్లు విదులుచ్కొని 

ఆకాశముతటుట్ దుమెమ్తిత్ పోయుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగ గ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:26 => శతాధిపతి ఆ మాట విని సహసార్ధిపతి యొదద్కు వచిచ్ నీవేమి 

చేయబోవుచునాన్వు? ఈ మనుషుయ్డు రోమీయుడు సుమీ అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:27 => అపుప్డు సహసార్ధిపతి వచిచ్ అతనిని చూచి నీవు 

రోమీయుడవా? అది నాతో చెపుప్మనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:28 => అతడు అవునని చెపెప్ను. సహసార్ధిపతి నేను బహు దర్వయ్మిచిచ్ 

యీ పౌరతవ్ము సంపాదించుకొంటిననెను; అందుకు పౌలు నేనైతే పుటుట్కతోనే రోమీయుడననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:29 => కాబటిట్ అతని విమరిశ్ంపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని 

విడిచిపెటిట్రి. మరియు అతడు రోమీయుడని తెలిసికొనన్పుప్డు అతని బంధించినందుకు సహసార్ధిపతి 

కూడ భయపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:30 => మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను 

నిశచ్యముగా తెలిసికొనగోరి, సహసార్ధిపతి అతని వదిలించి, పర్ధానయాజకులును మహాసభ 

వారందరును కూడి రావలెనని ఆజాఞ్పించి, పౌలును తీసికొనివచిచ్ వారియెదుట నిలువబెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:1 => మేము తపిప్ంచుకొనిన తరువాత ఆ దీవ్పము మెలితే అని 

తెలిసికొంటిమి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:2 => అనాగరికులగు ఆ దీవ్పవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార 

మింతంతకాదు. ఏలాగనగా, అపుప్డు వరష్ము కురియుచు చలిగా ఉనన్ందునవారు నిపుప్ రాజబెటిట్ 

మముమ్ను అందరిని చేరుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:3 => అపుప్డు పౌలు మోపెడు పులల్లేరి నిపుప్లమీద వేయగా ఒక 

సరప్ము కాకకు బయటికి వచిచ్ అతని చెయియ్పటెట్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:5 => అతడైతే ఆ విషజంతువును అగిన్లో జాడించివేసి, యే హానియు 

పొందలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:6 => వారతని శరీరము వాచునో లేక అతడు అకసామ్తుత్గా పడిచచుచ్నో 

అని కనిపెటుట్చుండిరి. చాలసేపు కనిపెటుట్చుండిన తరువాత అతనికి ఏ హానియు కలుగకుండుట 

చూచి ఆ అభిపార్యము మాని ఇతడొక దేవత అని చెపప్సాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:7 => పొపిల్ అను ఒకడు ఆ దీవ్పములో ముఖుయ్డు. అతనికి ఆ 

పార్ంతములలో భూములుండెను. అతడు మముమ్ను చేరుచ్కొని మూడు దినములు సేన్హభావముతో 

ఆతిథయ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8 => అపుప్డు పొపిల్యొకక్ తండిర్ జవ్రముచేతను రకత్భేదిచేతను 

బాధపడుచు పండుకొనియుండెను. పౌలు అతనియొదద్కు వెళి ల్ పార్రథ్న చేసి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సవ్సథ్పరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:9 => ఇది చూచి ఆ దీవ్పములో ఉనన్ కడమ రోగులుకూడ వచిచ్ సవ్సథ్త 

పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, 

మేము ఓడ ఎకిక్ వెళి ల్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:11 => మూడు నెలలైన తరువాత, ఆ దీవ్పమందు శీతకాలమంతయు 

గడపిన అశివ్నీ చిహన్ముగల అలెకస్ందిర్య పటట్ణపు ఓడ ఎకిక్ బయలుదేరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:12 => సురకూసైకి వచిచ్ అకక్డ మూడు దినములుంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:13 => అకక్డనుండి చుటుట్ తిరిగి రేగియుకు వచిచ్ యొక దినమైన 

తరువాత దకిష్ణపు గాలి విసరుటవలన మరునాడు పొతియొలీకి వచిచ్తివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:14 => అకక్డ సహోదరులను మేము చూచినపుప్డు వారు తమయొదద్ 

ఏడు దినములుండవలెనని మముమ్ను వేడుకొనిరి. ఆ మీదట రోమాకు వచిచ్తివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:15 => అకక్డనుండి సహోదరులు మా సంగతి విని అపీప్యా సంతపేట 

వరకును తిర్సతర్ములవరకును మముమ్ను ఎదురొక్నుటకు వచిచ్రి. పౌలు వారిని చూచి దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:16 => మేము రోమాకు వచిచ్నపుప్డు పౌలు తనకు కావలియునన్ 

సైనికులతో కూడ పర్తేయ్కముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 

పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:18 => వీరు ననున్ విమరశ్చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన 

హేతువేదియు లేనందున ననున్ విడుదల చేయగోరిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:19 => యూదులు అడడ్ము చెపిప్నందున నేను కైసరు ఎదుట 

చెపుప్కొందుననవలసి వచెచ్ను. అయినను ఇందువలన నా సవ్జనముమీద నేరమేమియు మోపవలెనని 

నా అభిపార్యము కాదు;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:21 => అందుకు వారు యూదయనుండి నినున్గూరిచ్ పతిర్కలు మాకు 

రాలేదు; ఇకక్డికి వచిచ్న సహోదరులలో ఒకక్డైనను నినున్గూరిచ్ చెడుసంగతి ఏదియు మాకు 

తెలియపరచనులేదు, మరియు ఎవరును చెపుప్కొనను లేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:23 => అతనికి ఒక దినము నియమించి, అతని బసలోనికి 

అతనియొదద్కు అనేకులు వచిచ్రి. ఉదయమునుండి సాయంకాలమువరకు అతడు దేవుని 

రాజయ్మునుగూరిచ్ పూరిత్గా సాక్షయ్మిచుచ్చు, మోషే ధరమ్శాసత్రములోనుండియు పర్వకత్లలోనుండియు 

సంతగులెతిత్ యేసునుగూరిచ్ వివరముగా బోధించుచు వారిని ఒపిప్ంచుచుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:24 => అతడు చెపిప్న సంగతులు కొందరు నమిమ్రి, కొందరు 

నమమ్కపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళి ల్పోయిరి. అదేదనగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళి ల్ చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:27 => ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసాస్ర గర్హించి 

నా వైపు తిరిగి నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్యునన్ది. వారు చెవులతో 

మందముగా విని కనున్లు మూసికొనియునాన్రు అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్దావ్రా మీ 

పితరులతో చెపిప్న మాట సరియే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:29 => వారు దాని విందురు. 

Page  of 71 570



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

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:30 => పౌలు రెండు సంవతస్రములు పూరిత్గా తన అదెద్ యింట 

కాపురముండి, తనయొదద్కు వచుచ్వారినందరిని సనామ్నించి 

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

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

నిరగ్మకాండము 18:11 => ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ 

ఆయన చేసినదాని చూచి, యెహోవా సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడని యిపుప్డు నాకు తెలిసినదనెను. 

ఎసేత్రు 9:1 => రాజు చేసిన తీరామ్నమును చటట్మును నెరవేరు కాలము వచిచ్నపుప్డు అదారు అను 

పండెర్ండవ నెల పదమూడవ దినమున యూదులను జయింపగలుగుదుమని వారి పగవారు 

నిశచ్యించుకొనిన దినముననే యూదులు తమ పగవారిమీద అధికారము నొందినటుల్ అగుపడెను. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:4 => కాబటిట్ చెదరిపోయివారు సువారత్ వాకయ్మును పర్కటించుచు 

సంచారముచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

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

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

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

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

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

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 14:14 => కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను, తిను దానిలోనుండి 

తిండి వచెచ్ను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథ భావమును చెపప్లేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:4 => వాకయ్ము వినినవారిలో అనేకులు నమిమ్రి. వారిలో పురుషుల సంఖయ్ 

యించుమించు అయిదువేలు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

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

దేశముల మారగ్మునవచిచ్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని మనసుస్లో ఉదేద్శించి నేనకక్డికి వెళి ల్న 

తరువాత రోమాకూడ చూడవలెనని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:12 => అపుప్డు ఫేసుత్ తన సభవారితో ఆలోచన చేసిన తరువాత కైసరు 

ఎదుట చెపుప్కొందునంటివే కైసరునొదద్కే పోవుదువని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 15:32 => మీరు నాకొరకు దేవునికి చేయు పార్రథ్నలయందు నాతో కలిసి 

పోరాడవలెనని, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుబటిట్యు, ఆతమ్వలని పేర్మనుబటిట్యు మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

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

వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 

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

సహోదరుడును పర్భువునందు నమమ్కమైన పరిచారకుడునైన తుకికు నా సంగతులనిన్యు మీకు 

తెలియజేయును. 

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

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

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 
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వచనము 16 

వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శర్మ తోడుచేయవలెనని తలంచుకొని, శుదధ్మనసుస్తో కాక 

కక్షతో కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:23 => బంధకములును శర్మలును నాకొరకు కాచుకొనియునన్వని 

పరిశుదాధ్తమ్ పర్తి పటట్ణములోను నాకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డని తెలియును. 

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

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:12 => ఈ మాట వినినపుప్డు మేమును అకక్డివారును 

యెరూషలేమునకు వెళల్వదద్ని అతని బతిమాలుకొంటిమి గాని 

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

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:29 => అందుకు పౌలు సులభముగానో దురల్భముగానో, తమరు 

మాతర్ము కాదు, నేడు నా మాట వినువారందరును ఈ బంధకములు తపప్ నావలె ఉండునటుల్ 

దేవుడనుగర్హించుగాక అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:31 => ఈ మనుషుయ్డు మరణమునకైనను బంధకములకైనను 

తగినదేమియు చేయలేదని తమలోతాము మాటలాడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:17 => మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో 

ముఖుయ్లైనవారిని తనయొదద్కు పిలిపించెను. వారు కూడి వచిచ్నపుప్డతడు సహోదరులారా, నేను మన 
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పర్జలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను పర్తికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను , 

యెరూషలేములోనుండి రోమీయులచేతికి నేను ఖైదీగా అపప్గించబడితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

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

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  

కొలొసస్యులకు 4:4 => ఆ మరమ్మును వెలల్డిపరచునటుల్ వాకయ్ము చెపుప్టకు అనుకూలమైన 

సమయము దేవుడు దయచేయవలెనని మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

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

తోడి సేవకుడునైన తుకికు ననున్గూరిచ్న సంగతులనిన్యు మీకు తెలియజేయును. 

కొలొసస్యులకు 4:8 => మీరు మా సిథ్తి తెలిసికొనునటుల్ను మీ హృదయములను అతడు 

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

మీయొదద్కు పంపుచునాన్ను; ఇతడు మీయొదద్నుండి వచిచ్నవాడే; వీరికక్డి సంగతులనిన్యు మీకు 

తెలియజేతురు. 

కొలొసస్యులకు 4:10 => నాతో కూడ చెరలో ఉనన్ అరిసాత్రుక్ను, బరన్బాకు సమీప జాఞ్తియైన 

మారుక్ను మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు; ఈ మారుక్నుగూరిచ్ మీరు ఆజఞ్లు పొందితిరి, ఇతడు 

మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల ఇతని చేరుచ్కొనుడి. 

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. 

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.  

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

వారికొరకును బహు పర్యాసపడుచునాన్డని యితనినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 4:14 => లూకా అను పిర్యుడైన వైదుయ్డును, దేమాయు మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 4:15 => లవొదికయలో ఉనన్ సహోదరులకును, నుంఫాకును, వారి యింట ఉనన్ 

సంఘమునకును వందనములు చెపుప్డి. 

కొలొసస్యులకు 4:16 => ఈ పతిర్క మీరు చదివించుకొనిన తరువాత లవొదికయ వారి 

సంఘములోను చదివించుడి; లవొదికయకు వార్సి పంపిన పతిర్కను మీరును చదివించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:17 => మరియు పర్భువునందు నీకు అపప్గింపబడిన పరిచరయ్ను నెరవేరుచ్టకు 

దానిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుమని అరిఖ్పుప్తో చెపుప్డి. 
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కొలొసస్యులకు 4:18 => పౌలను నేను సవ్హసత్ముతో నా వందనములు వార్యుచునాన్ను; నా 

బంధకములను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

1 పేతురు 4:12 => పిర్యులారా, మిముమ్ను శోధించుటకు మీకు కలుగుచునన్ అగిన్వంటి 

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

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

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

1 పేతురు 4:15 => మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దురామ్రు గ్డుగా గాని, 

పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగు గ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

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

పరిశుదుధ్లందరును ముఖయ్ముగా కైసరు ఇంటివారిలో ఉనన్ పరిశుదుధ్లును మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 

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

విశావ్సము వెలల్డాయెను గనుక, మేమేమియు చెపప్వలసిన అవశయ్ము లేదు. 

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

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:49 => పర్భువు వాకయ్ము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను  

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

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 
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2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

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

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:30 => కీర్సుత్నందు విశావ్సముంచుట మాతర్మే గాక ఆయన పక్షమున శర్మ 

పడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగర్హింపబడెను. 

తీతుకు 1:3 => నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. ఆ నితయ్జీవమును 

అబదధ్మాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగాద్నము చేసెను గాని, యిపుప్డు మన రక్షకుడైన దేవుని 

ఆజఞ్ పర్కారము నాకు అపప్గింపబడిన సువారత్ పర్కటనవలన తన వాకయ్మును యుకత్కాలములయందు 

బయలుపరచెను 

వచనము 17 

వీరైతే నేను సువారత్ పక్షమున వాదించుటకు నియమింపబడియునాన్నని యెరిగి, పేర్మతో 

పర్కటించుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

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

తోడి సేవకుడునైన తుకికు ననున్గూరిచ్న సంగతులనిన్యు మీకు తెలియజేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:23 => వారు విడుదలనొంది తమ సవ్జనుల యొదద్కు వచిచ్, 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగ గ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

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

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 

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

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

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

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:6 => మేము శర్మ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును 

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

పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 

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

పాలివారైయునాన్రని యెరుగుదుము గనుక మిముమ్ను గూరిచ్న మా నిరీక్షణ సిథ్రమైయునన్ది. 

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

వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 

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

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:4 => ఆ మరమ్మును వెలల్డిపరచునటుల్ వాకయ్ము చెపుప్టకు అనుకూలమైన 

సమయము దేవుడు దయచేయవలెనని మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటేట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

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

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:6 => అయిదు పిచుచ్కలు రెండు కాసులకు అమమ్బడును గదా; అయినను వాటిలో 

ఒకటైనను దేవునియెదుట మరువబడదు. 
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లూకా 12:7 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి. భయపడకుడి; మీరు అనేకమైన 

పిచుచ్కలకంటె శేర్షుఠ్లు కారా? 

యెషయా 58:4 => మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయుచు అనాయ్యముగా గుదుద్లాడుచు 

ఉపవాసముందురు మీ కంఠధవ్ని పరమున వినబడునటుల్గా మీరిపుప్డు ఉపవాసముండరు. 

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. 

మారుక్ 3:3 => ఆయన నీవు లేచి మధయ్ను నిలువుమని ఊచచెయియ్ గలవానితో చెపిప్ 

మారుక్ 15:43 => గనుక సాయంకాలమైనపుప్డు అరిమతయియ యోసేపు తెగించి, పిలాతునొదద్కు 

వెళి ల్ యేసు దేహము (తనకిమమ్ని) యడిగెను. అతడు ఘనత వహించిన యొక సభుయ్డై, దేవుని 

రాజయ్ముకొరకు ఎదురుచూచువాడు. 

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 7:26 => ఇదిగో ఈయన బహిరంగముగా మాటలాడుచునన్ను ఈయనను ఏమనరు; 

ఈయన కీర్సత్ని అధికారులు నిజముగా తెలిసికొనియుందురా? 

యోహాను 19:38 => అటుతరువాత, యూదుల భయమువలన రహసయ్ముగా యేసు శిషుయ్డైన 

అరిమతయియ యోసేపు, తాను యేసు దేహమును తీసికొనిపోవుటకు పిలాతునొదద్ సెలవడిగెను. 

పిలాతు సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు వచిచ్ యేసు దేహమును తీసికొనిపోయెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 
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నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:49 => పర్భువు వాకయ్ము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను  

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

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

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

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:18 => అయిననేమి? మిషచేతనే గాని సతయ్ముచేతనే గాని, యేవిధముచేతనైనను 

కీర్సుత్ పర్కటింపబడుచునాన్డు. అందుకు నేను సంతోషించుచునాన్ను. ఇక ముందును సంతోషింతును. 

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

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

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

కొలొసస్యులకు 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  

1 తిమోతి 3:13 => పరిచారకులై యుండి ఆ పనిని బాగుగా నెరవేరిచ్నవారు మంచి పదవిని 

సంపాదించుకొని కీర్సుత్యేసు నందలి విశావ్సమందు బహు ధైరయ్ము గలవారగుదురు. 

వచనము 18 

అయిననేమి? మిషచేతనే గాని సతయ్ముచేతనే గాని, యేవిధముచేతనైనను కీర్సుత్ 

పర్కటింపబడుచునాన్డు. అందుకు నేను సంతోషించుచునాన్ను. ఇక ముందును సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:16 => వారైతే నా బంధకములతో కూడ నాకు శర్మ తోడుచేయవలెనని 

తలంచుకొని, శుదధ్మనసుస్తో కాక కక్షతో కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు; 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:18 => అయిననేమి? మిషచేతనే గాని సతయ్ముచేతనే గాని, యేవిధముచేతనైనను 

కీర్సుత్ పర్కటింపబడుచునాన్డు. అందుకు నేను సంతోషించుచునాన్ను. ఇక ముందును సంతోషింతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

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

పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

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

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

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

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

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

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

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

మతత్యి 23:5 => మనుషుయ్లకు కనబడు నిమితత్ము తమ పనులనిన్యు చేయుదురు; తమ 

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

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. 

1 కొరిందీయులకు 3:3 => మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై 

మనుషయ్రీతిగా నడుచుకొనువారు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 3:4 => ఒకడు నేను పౌలువాడను, మరియొకడు నేను అపొలోల్వాడను, అని 

చెపుప్నపుప్డు మీరు పర్కృతి సంబంధులైన మనుషుయ్లు కారా? 

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

శరీరమును అపప్గించినను, పేర్మ లేనివాడనైతే నాకు పర్యోజనమేమియు లేదు. 

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

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 
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యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

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

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:17 => వీరైతే నేను సువారత్ పక్షమున వాదించుటకు నియమింపబడియునాన్నని 

యెరిగి, పేర్మతో పర్కటించుచునాన్రు. 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

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

ఉండుడి; 

1 పేతురు 5:4 => పర్ధాన కాపరి పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము 

పొందుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 11:29 => అందుకు మోషేనా నిమితత్ము నీకు రోషము వచెచ్నా? యెహోవా 

పర్జలందరును పర్వకత్లగునటుల్ యెహోవా తన ఆతమ్ను వారిమీద ఉంచునుగాక అని అతనితో అనెను. 

సామెతలు 18:2 => తన అభిపార్యములను బయలుపరచుటయందు సంతోషించును. 

యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 

యెషయా 58:4 => మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయుచు అనాయ్యముగా గుదుద్లాడుచు 

ఉపవాసముందురు మీ కంఠధవ్ని పరమున వినబడునటుల్గా మీరిపుప్డు ఉపవాసముండరు. 

లూకా 9:50 => అందుకు యేసు మీరు వాని నాటంకపరచకుడి? మీకు విరోధి కానివాడు మీ 

పక్షమున నునన్వాడే అని అతనితో చెపెప్ను. 

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

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 
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2 కొరిందీయులకు 11:12 => అతిశయ కారణము వెదకువారు ఏవిషయములో 

అతిశయించుచునాన్రో, ఆ విషయములో వారును మావలెనే యునాన్రని కనబడు నిమితత్ము వారికి 

కారణము దొరకకుండ కొటిట్వేయుటకు, నేను చేయుచునన్ పర్కారమే ఇక ముందుకును చేతును 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

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. 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

2 తిమోతి 2:5 => మరియు జెటిట్యైనవాడు పోరాడునపుప్డు, నియమపర్కారము పోరాడకుంటే 

వానికి కిరీటము దొరకదు. 

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

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

వచనము 19 
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మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగు గ్పడక యెపప్టివలెనే యిపుప్డును పూరణ్ధైరయ్ముతో 

బోధించుటవలన నా బర్దుకు మూలముగానైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, కీర్సుత్ నా 

శరీరమందు ఘనపరచబడునని 

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

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

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

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

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

అధైరయ్పడము. 

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

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

యోబు 6:14 => కుర్ంగిపోయినవాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునియందు భయభకుత్లు మానుకొనినను 

సేన్హితుడు వానికి దయచూపతగును. 

యోబు 16:4 => నాసిథ్తిలో మీరుండినయెడల నేనును మీవలె మాటలాడవచుచ్ను. నేనును మీమీద 

మాటలు కలిప్ంపవచుచ్ను మీ వైపు చూచి నా తల ఆడింపవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 69:26 => నీవు మొతిత్నవానిని వారు తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను 

వివరించుచునాన్రు. 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 20 

నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ 

నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

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. 

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

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

రోమీయులకు 1:15 => కాగా నావలననైనంతమటుట్కు రోమాలోని మీకును సువారత్ పర్కటించుటకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

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

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

శకిత్యైయునన్ది. 
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రోమీయులకు 1:17 => ఎందుకనిన నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించునని వార్యబడిన 

పర్కారము విశావ్సమూలముగా అంతకంతకు విశావ్సము కలుగునటుల్ దేవుని నీతి దానియందు 

బయలుపరచబడుచునన్ది.  

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

సువారత్ను పర్కటింపవలసిన భారము నామీద మోపబడియునన్ది. అయోయ్, నేను సువారత్ను 

పర్కటింపకపోయినయెడల నాకు శర్మ. 

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

గలతీయులకు 2:7 => అయితే సునన్తి పొందినవారికి బోధించుటకై సువారత్ పేతురుకేలాగు 

అపప్గింపబడెనో ఆలాగు సునన్తి పొందనివారికి బోధించుటకై నా కపప్గింపబడెనని వారు 

చూచినపుప్డు, 

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

కలుగజేసిన వాడే అనయ్జనులకు అపొసత్లుడనవుటకు నాకును సామరథ్య్ము కలుగజేసెనని వారు 

గర్హించినపుప్డు, 

1 తిమోతి 2:7 => ఈ సాక్షయ్మిచుచ్టకై నేను పర్కటించువాడనుగాను, అపొసత్లుడనుగాను, విశావ్స 

సతయ్ముల విషయములో అనయ్జనులకు బోధకుడనుగాను నియమింపబడితిని. నేను సతయ్మే 

చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుటలేదు. 

2 తిమోతి 1:11 => ఆ సువారత్ విషయములో నేను పర్కటించువాడనుగాను అపొసత్లుడనుగాను, 

బోధకుడనుగాను, నియమింపబడితిని. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగు గ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

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

సమీపమైయునన్ది. 
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2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

లూకా 21:14 => కాబటిట్ మేమేమి సమాధానము చెపుప్దుమా అని ముందుగా చింతింపకుందుమని 

మీ మనసుస్లో నిశచ్యించుకొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:1 => అగిర్పప్ పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెపుప్కొనుటకు నీకు 

సెలవైనదనెను. అపుప్డు పౌలు చేయిచాచి యీలాగు సమాధానము చెపప్సాగెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:24 => అతడు ఈలాగు సమాధానము చెపుప్కొనుచుండగా ఫేసుత్ పౌలా, 

నీవు వెఱి ఱ్వాడవు, అతివిదయ్ వలన నీకు వెఱి ఱ్పటిట్నదని గొపప్ శబద్ముతో చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

1 కొరిందీయులకు 9:3 => ననున్ విమరిశ్ంచువారికి నేను చెపుప్ సమాధానమిదే. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  

వచనము 21 

నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

రోమీయులకు 3:9 => ఆలాగైన ఏమందుము? మేము వారికంటె శేర్షుఠ్లమా? తకుక్వవారమా? 

ఎంతమాతర్మును కాము. యూదులేమి గీర్సు దేశసుథ్లేమి అందరును పాపమునకు లోనైయునాన్రని 

యింతకుముందు దోషారోపణ చేసియునాన్ము.  

రోమీయులకు 6:15 => అటల్యినయెడల కృపకే గాని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనగువారము కామని 

పాపము చేయుదమా? అదెనన్టికిని కూడదు. 
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1 కొరిందీయులకు 10:19 => ఇక నేను చెపుప్నదేమి? విగర్హారిప్తములో ఏమైన ఉనన్దనియైనను 

విగర్హములలో ఏమైన ఉనన్దనియైనను చెపెప్దనా? 

1 కొరిందీయులకు 14:15 => కాబటిట్ ఆతమ్తో పార్రథ్న చేతును, మనసుస్తోను పార్రథ్న చేతును; 

ఆతమ్తో పాడుదును, మనసుస్తోను పాడుదును. 

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; 

ఫిలిపీప్యులకు 1:17 => వీరైతే నేను సువారత్ పక్షమున వాదించుటకు నియమింపబడియునాన్నని 

యెరిగి, పేర్మతో పర్కటించుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

మారుక్ 12:40 => విధవరాండర్ యిండుల్ దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వీరు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  

మారుక్ 9:38 => అంతట యోహాను బోధకుడా, ఒకడు నీ పేరట దయయ్ములను వెళల్గొటుట్ట 

చూచితివిు; వాడు మనలను వెంబడించువాడు కాడు గనుక వానిని ఆటంకపరచితిమని చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:39 => అందుకు యేసు వానిని ఆటంకపరచకుడి; నా పేరట అదుభ్తము చేసి ననున్ 

చులకనగా నిందింపగలవాడెవడును లేడు; 

మారుక్ 9:40 => మనకు విరోధికానివాడు మన పక్షముగా నునన్వాడే. 
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లూకా 9:45 => అయితే వారామాట గర్హింపకుండునటుల్ అది వారికి మరుగుచేయబడెను గనుక 

వారు దానిని తెలిసికొనలేదు; మరియు ఆ మాటనుగూరిచ్ వారు ఆయనను అడుగ వెరచిరి. 

లూకా 9:50 => అందుకు యేసు మీరు వాని నాటంకపరచకుడి? మీకు విరోధి కానివాడు మీ 

పక్షమున నునన్వాడే అని అతనితో చెపెప్ను. 

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

ఆలాగుననే మీరును విశవ్సించితిరి. 

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

పర్తివాడును దేవుని అంగీకరింపనివాడు; ఆ బోధయందు నిలిచియుండువాడు తండిర్ని కుమారుని 

అంగీకరించువాడు. 

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

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

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

మారుక్ 9:39 => అందుకు యేసు వానిని ఆటంకపరచకుడి; నా పేరట అదుభ్తము చేసి ననున్ 

చులకనగా నిందింపగలవాడెవడును లేడు; 

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

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

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

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

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

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

వచనము 22 

Page  of 92 570



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

అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకునన్ పనికి ఫలసాధనమైనయెడల నేనేమి 

కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు. 

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

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 4:17 => ఇందునిమితత్ము పర్భువునందు నాకు పిర్యుడును నమమ్కమైన నా 

కుమారుడునగు తిమోతిని మీయొదద్కు పంపియునాన్ను. అతడు కీర్సుత్నందు నేను నడుచుకొను 

విధమును, అనగా పర్తి సథ్లములోను పర్తి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును, మీకు జాఞ్పకము 

చేయును. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

1 పేతురు 1:9 => అనగా ఆతమ్ రక్షణను పొందుచు, చెపప్నశకయ్మును మహిమాయుకత్మునైన 

సంతోషముగలవారై ఆనందించుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 1:11 => అందువలన అనేకుల పార్రథ్న దావ్రా, మాకు కలిగిన కృపావరము 

కొరకు అనేకులచేత మా విషయమై కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపబడును. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

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

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 
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రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

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

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

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. 

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

చేసిరి. 

2 కొరిందీయులకు 1:6 => మేము శర్మ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును 

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

పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 

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

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:30 => గనుక పూరాణ్నందముతో పర్భువునందు అతనిని చేరుచ్కొని అటిట్వారిని 

ఘనపరచుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:25 => సహోదరులారా, మాకొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

ఫిలేమోనుకు 1:22 => అంతేకాదు, నీ పార్రథ్నల మూలముగా నేను నీకు అనుగర్హింపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను గనుక నా నిమితత్ము బస సిదధ్ము చేయుము. 

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

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

వచనము 23 

ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో కూడ నుండవలెనని నాకు 

ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

కీరత్నలు 62:5 => నా పార్ణమా, దేవుని నముమ్కొని మౌనముగా నుండుము ఆయనవలననే నాకు 

నిరీక్షణ కలుగుచునన్ది.  

సామెతలు 10:28 => నీతిమంతుల ఆశ సంతోషము పుటిట్ంచును. భకిత్హీనుల ఆశ 

భంగమైపోవును. 

సామెతలు 23:18 => నిశచ్యముగా ముందుగతి రానే వచుచ్ను నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 

రోమీయులకు 8:19 => దేవుని కుమారుల పర్తయ్క్షతకొరకు సృషిట్ మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచు 

కనిపెటుట్చునన్ది. 

కీరత్నలు 25:2 => నా దేవా, నీయందు నమిమ్క యుంచియునాన్ను ననున్ సిగు గ్పడనియయ్కుము నా 

శతుర్వులను ననున్గూరిచ్ ఉతస్హింపనియయ్కుము  

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

నిరోద్షమగును గాక. 

కీరత్నలు 119:116 => నేను బర్దుకునటుల్ నీ మాటచొపుప్న ననున్ ఆదుకొనుము నా ఆశ భంగమై 

నేను సిగు గ్నొందకయుందును గాక. 

యెషయా 45:17 => యెహోవావలన ఇశార్యేలు నితయ్మైన రక్షణ పొందియునన్ది మీరు 

ఎనన్టెనన్టికి సిగు గ్పడకయు విసమ్య మొందకయు నుందురు.  
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యెషయా 50:7 => పర్భువగు యెహోవా నాకు సహాయము చేయువాడు గనుక నేను సిగు గ్పడలేదు 

నేను సిగు గ్పడనని యెరిగి నా ముఖమును చెకుముకిరాతివలె చేసికొంటిని.  

యెషయా 54:4 => భయపడకుము నీవు సిగు గ్పడనకక్రలేదు అవమానమును తలంచకుము నీవు 

లజజ్పడనకక్రలేదు, నీవు నీ బాలయ్కాలపు సిగు గ్ను మరచుదువు నీ వైధవయ్పు నిందను ఇకమీదట 

జాఞ్పకము చేసికొనవు. 

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

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 9:33 => ఇదిగో నేను అడుడ్రాతిని అడుడ్బండను సీయోనులో సాథ్పించుచునాన్ను; 

ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు సిగు గ్పరచబడడు అని వార్యబడిన పర్కారము వారు అడుడ్రాయి 

తగిలి, తొటుర్పడిరి. 

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

చెపిప్నను నేను సిగు గ్పరచబడలేదు మేమేలాగు అనిన్టిని మీతో నిజముగా చెపిప్తిమో ఆలాగే మేము 

తీతు ఎదుట మీ విషయమై చెపిప్న అతిశయపు మాటలు నిజమని కనబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగు గ్పరచబడను.  

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

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగు గ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 
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1 యోహాను 2:28 => కాబటిట్ చినన్పిలల్లారా, ఆయన పర్తయ్క్షమగునపుప్డు ఆయన రాకడయందు 

మనము ఆయన యెదుట సిగు గ్పడక ధైరయ్ము కలిగియుండునటుల్ మీరాయనయందు నిలిచియుండుడి. 

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

మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు 

మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 

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

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

2 కొరిందీయులకు 2:15 => రకిష్ంపబడువారి పటల్ను నశించువారి పటల్ను మేము దేవునికి కీర్సుత్ 

సువాసనయై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

రోమీయులకు 6:13 => మరియు మీ అవయవములను దురీన్తి సాధనములుగా పాపమునకు 

అపప్గింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిముమ్ను మీరే దేవునికి 

అపప్గించుకొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 6:19 => మీ శరీర బలహీనతనుబటిట్ మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; ఏమనగా 

అకర్మము చేయుటకై, అపవితర్తకును అకర్మమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఏలాగు 

అపప్గించితిరో, ఆలాగే పరిశుదధ్త కలుగుటకై యిపుప్డు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా 

అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 
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1 కొరిందీయులకు 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

1 కొరిందీయులకు 7:34 => అటువలెనే పెండిల్కాని సతరీయు కనయ్కయు తాము శరీరమందును 

ఆతమ్యందును పవితుర్రాండర్యి యుండుటకు పర్భువు విషయమైన కారయ్ములనుగూరిచ్ 

చింతించుచుందురు గాని పెండిల్యైనది భరత్ను ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని లోకవిషయమైన వాటిని 

గూరిచ్ చింతించుచునన్ది 

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

తిరి గి లేచినవానికొర కే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

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

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:24 => అయినను నేను శరీరమునందు నిలిచి యుండుట మిముమ్నుబటిట్ మరి 

అవసరమైయునన్ది. 

యోహాను 12:27 => ఇపుప్డు నా పార్ణము కలవరపడుచునన్ది; నే నేమందును?తండీర్, యీ 

గడియ తటసిథ్ంపకుండ ననున్ తపిప్ంచుము; అయినను ఇందుకోసరమే నేను ఈ గడియకు వచిచ్తిని; 

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

మహిమపరచితిని, మరల మహిమపరతును అని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

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

ఈ మాట చెపెప్ను. ఇటుల్ చెపిప్ ననున్ వెంబడించుమని అతనితో 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 

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

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 14:7 => మనలో ఎవడును తన కోసమే బర్దుకడు, ఎవడును తన కోసమే చనిపోడు. 

రోమీయులకు 14:8 => మనము బర్దికినను పర్భువు కోసమే బర్దుకుచునాన్ము; చనిపోయినను 

పర్భువు కోసమే చనిపోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనము బర్దికినను చనిపోయినను పర్భువు వారమై 

యునాన్ము. 

రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

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

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

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

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

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

సమీపమైయునన్ది. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

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

సిథ్రపరచబడియునన్ను, వీటినిగూరిచ్ ఎలల్పుప్డును మీకు జాఞ్పకము చేయుటకు సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

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

గుడారమును తవ్రగా విడిచి పెటట్వలసివచుచ్నని యెరిగి, 

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

మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని యెంచుకొనుచునాన్ను. 

2 పేతురు 1:15 => నేను మృతిపొందిన తరువాత కూడ మీరు నితయ్ము వీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ జాగర్తత్చేతును. 

లేవీయకాండము 8:23 => మోషే దానిని వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, అహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుడిచేతి బొటట్నవేర్లిమీదను అతని కుడికాలి బొటట్నవేర్లి కొనమీదను దాని 

చమిరెను. 

లేవీయకాండము 14:14 => అపుప్డు యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్మైన దాని రకత్ములో 

కొంచెము తీసి పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని 

కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను, దానిని చమరవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:15 => నామీద నీ కటాక్షము వచిచ్నయెడల నేను నా బాధను చూడకుండునటుల్ 

ననున్ చంపుము. 

యెహోషువ 3:7 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ 

నీకును తోడైయుందునని ఇశార్యేలీయులందరు ఎరుగునటుల్ నేడు వారి కనున్లయెదుట నినున్ 

గొపప్చేయ మొదలుపెటెట్దను. 

2 సమూయేలు 19:30 => అందుకు మెఫీబోషెతు నా యేలినవాడవగు నీవు నీ నగరికి తిరిగి 

కేష్మముగా వచిచ్యునాన్వు గనుక అతడు అంతయు తీసికొన వచుచ్ననెను. 

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

నామమును గొపప్ చేయుదము. 

కీరత్నలు 119:46 => సిగు గ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 
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కీరత్నలు 137:6 => నేను నినున్ జాఞ్పకము చేసికొననియెడల, నా ముఖయ్ సంతోషముకంటె నేను 

యెరూషలేమును హెచుచ్గా ఎంచనియెడల నా నాలుక నా అంగిటికి అంటుకొనును గాక.  

పరమగీతము 8:6 => పేర్మ మరణమంత బలవంతమైనది ఈరష్య్ పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని 

జావ్లలు అగిన్జావ్లా సమములు అది యెహోవా పుటిట్ంచు జావ్ల నీ హృదయముమీద ననున్ 

నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా ననున్ంచుము.  

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

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

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

దానియేలు 6:10 => 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. 

జెకరాయ్ 9:5 => అషెక్లోను దానిని చూచి జడియును, గాజా దానిని చూచి బహుగా వణకును, 

ఎకోర్ను పటట్ణము తాను నముమ్కొనినది అవమానము నొందగా చూచి భీతినొందును, గాజారాజు 

లేకుండపోవును, అషెక్లోను నిరజ్నముగా ఉండును. 

మతత్యి 10:39 => తన పార్ణము దకిక్ంచుకొనువాడు దాని పోగొటుట్కొనును గాని నా నిమితత్ము 

తన పార్ణము పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 

యోహాను 11:4 => యేసు అది విని యీ వాయ్ధి మరణముకొరకు వచిచ్నది కాదుగాని దేవుని 

కుమారుడు దానివలన మహిమపరచబడునటుల్ దేవుని మహిమకొరకు వచిచ్నదనెను. 

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

యోహాను 17:10 => నావనిన్యు నీవి, నీవియు నావి; వారియందు నేను మహిమపరచబడి 

యునాన్ను. 
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యోహాను 17:15 => నీవు లోకములోనుండి వారిని తీసికొనిపొమమ్ని నేను పార్రిథ్ంచుటలేదు గాని 

దుషుట్నినుండి వారిని కాపాడుమని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:12 => అపుప్డు ఫేసుత్ తన సభవారితో ఆలోచన చేసిన తరువాత కైసరు 

ఎదుట చెపుప్కొందునంటివే కైసరునొదద్కే పోవుదువని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

1 కొరిందీయులకు 9:15 => నేనైతే వీటిలో దేనినైనను వినియోగించుకొనలేదు; మీరు నాయెడల 

యీలాగున జరుపవలెనని ఈ సంగతులు వార్యను లేదు. ఎవడైనను నా అతిశయమును నిరరథ్కము 

చేయుటకంటె నాకు మరణమే మేలు. 

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

శరీరమును అపప్గించినను, పేర్మ లేనివాడనైతే నాకు పర్యోజనమేమియు లేదు. 

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

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

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

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

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

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 7:7 => తీతు రాకవలన మాతర్మే కాకుండ, అతడు మీ అతయ్భిలాషను మీ 

అంగలారుప్ను నా విషయమై మీకు కలిగిన అతాయ్సకిత్ని మాకు తెలుపుచు, తాను మీ విషయమై 

పొందిన ఆదరణవలన కూడ మముమ్ను ఆదరించెను గనుక నేను మరి ఎకుక్వగ సంతోషించితిని. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

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

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:30 => గనుక పూరాణ్నందముతో పర్భువునందు అతనిని చేరుచ్కొని అటిట్వారిని 

ఘనపరచుడి. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగు గ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

వచనము 24 

అయినను నేను శరీరమునందు నిలిచి యుండుట మిముమ్నుబటిట్ మరి అవసరమైయునన్ది. 

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

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

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

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

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  
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గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

కొలొసస్యులకు 3:4 => మనకు జీవమైయునన్ కీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరును ఆయనతో కూడ 

మహిమయందు పర్తయ్క్షపరచబడుదురు. 

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

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

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

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడ గ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

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

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

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

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 
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2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 5:6 => వెలిచూపు వలన కాక విశావ్సము వలననే నడుచుకొనుచునాన్ము 

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

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

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

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

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

నాల గ్వపాలును ఎవరు లెకక్పెటట్గలరు? నీతిమంతుల మరణమువంటి మరణము నాకు లభించును 

గాక. నా అంతయ్దశ వారి అంతమువంటిదగును గాక అనెను. 

యెహోషువ 1:15 => నది దాటి, యెహోవా మీకు దయచేసినటుల్ మీ సహోదరులకును విశార్ంతి 

దయచేయువరకు, అనగా మీ దేవుడైన యెహోవా వారికిచుచ్ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనువరకు 

మీరును సహాయము చేయవలెను. అపుప్డు తూరుప్న యొరాద్ను ఇవతల యెహోవా సేవకుడైన మోషే 

మీకిచిచ్న మీ సావ్సథ్య్మైన దేశమునకు మీరు తిరిగివచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 
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1 రాజులు 19:4 => తాను ఒక దినపర్యాణము అరణయ్ములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముకిర్ంద 

కూరుచ్ండి, మరణాపేక్ష గలవాడై యెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎకుక్వవాడను కాను, 

ఇంతమటుట్కు చాలును, నా పార్ణము తీసికొనుము అని పార్రథ్నచేసెను. 

కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 

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

ఆశర్యము కలదు. 

పర్సంగి 7:1 => సుగంధతైలముకంటె మంచి పేరు మేలు; ఒకని జనమ్దినముకంటె మరణదినమే 

మేలు. 

పరమగీతము 6:2 => ఉదాయ్నవనమునందు మేపుటకును పదమ్ములను ఏరుకొనుటకును. నా 

పిర్యుడు తన ఉదాయ్నవనమునకు పోయెను పరిమళ పుషప్సాథ్నమునకు పోయెను.  

యోనా 4:3 => నేనిక బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట మేలు; యెహోవా, ననిన్క బర్దుకనియయ్క చంపుమని 

యెహోవాకు మనవి చేసెను. 

మతత్యి 10:39 => తన పార్ణము దకిక్ంచుకొనువాడు దాని పోగొటుట్కొనును గాని నా నిమితత్ము 

తన పార్ణము పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 

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

కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధనుయ్డు. 

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. 

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

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 
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రోమీయులకు 8:23 => అంతేకాదు, ఆతమ్యొకక్ పర్థమ ఫలములనొందిన మనముకూడ 

దతత్పుతర్తవ్ముకొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము కొరకు కనిపెటుట్చు మనలో మనము 

మూలుగుచునాన్ము 

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

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

శరీరమును అపప్గించినను, పేర్మ లేనివాడనైతే నాకు పర్యోజనమేమియు లేదు. 

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

తిరి గి లేచినవానికొర కే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటేట్. 

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

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

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

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

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

వచనము 25 

మరియు ఇటిట్ నమమ్కము కలిగి, నేను మరల మీతో కలిసియుండుటచేత ననున్గూరిచ్ కీర్సుత్యేసునందు 

మీకునన్ అతిశయము అధికమగునటుల్. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:24 => అయినను నేను శరీరమునందు నిలిచి యుండుట మిముమ్నుబటిట్ మరి 

అవసరమైయునన్ది. 

Page  of 107 570



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

2 కొరిందీయులకు 10:3 => మేము శరీరధారులమై నడుచుకొనుచునన్ను శరీరపర్కారము యుదధ్ము 

చేయము. 

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

చూడని వారందరికొరకును 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

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

నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్యు నేను తెలియజెపుప్నటుల్ తలనెరసి వృదుధ్నైయుండువరకు ననున్ విడువకుము. 

యెషయా 38:18 => పాతాళమున నీకు సుత్తి కలుగదు మృతి నీకు కృతజఞ్తాసుత్తి చెలిల్ంపదు 

సమాధిలోనికి దిగువారు నీ సతయ్మును ఆశర్యించరు. 

యెషయా 38:19 => సజీవులు, సజీవులే గదా నినున్ సుత్తించుదురు ఈ దినమున నేను సజీవుడనై 

నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. తండుర్లు కుమారులకు నీ సతయ్మును తెలియజేతురు యెహోవా ననున్ 

రకిష్ంచువాడు  

ఆదికాండము 21:26 => నీవును నాతో చెపప్లేదు; నేను నేడే గాని యీ సంగతి వినలేదని చెపప్గా. 

ఆదికాండము 39:8 => అయితే అతడు ఒపప్క నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు 

నాచేతికపప్గించెను గదా, నా వశమున తన యింటిలో ఏమి ఉనన్దో అతడెరుగడు; ఈ యింటిలో 

నాకంటె పైవాడు ఎవడును లేడు. 

నిరగ్మకాండము 32:1 => మాషే కొండ దిగకుండ తడవుచేయుట పర్జలు చూచినపుప్డు ఆ పర్జలు 

అహరోనునొదద్కు కూడి వచిచ్ లెముమ్, మా ముందర నడుచుటకు ఒక దేవతను మాకొరకు చేయుము. 
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ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన ఆ మోషే అనువాడు ఏమాయెనో మాకు తెలియదని అతనితో 

చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:17 => సహోదరులారా, మీరును మీ అధికారులును తెలియక చేసితిరని 

నాకు తెలియును. 

రోమీయులకు 11:2 => తాను ముందెరిగిన తన పర్జలను దేవుడు విసరిజ్ంపలేదు. ఏలీయాను 

గూరిచ్న భాగములో లేఖనము చెపుప్నది మీరెరుగరా? 

2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => సహోదరులారా, మేము శరీరమునుబటిట్ కొదిద్ కాలము మిముమ్ను 

ఎడబాసియునన్ను, మనసుస్నుబటిట్ మీదగ గ్ర ఉండి, మిగుల అపేక్షతో మీ ముఖము చూడవలెనని మరి 

యెకుక్వగా పర్యతన్ము చేసితివిు. 

వచనము 26 

మీరు విశావ్సమునందు అభివృదిధ్యు ఆనందమును పొందు నిమితత్ము, నేను జీవించి మీ అందరితో 

కూడ కలిసియుందునని నాకు తెలియును. 

2 సమూయేలు 24:14 => అందుకు దావీదు నా కేమియు తోచకునన్ది, గొపప్ చికుక్లలో ఉనాన్ను, 

యెహోవా బహు వాతస్లయ్తగలవాడు గనుక మనుషుయ్ని చేతిలో పడకుండ యెహోవా చేతిలోనే 

పడుదుము గాక అని గాదుతో అనెను. 

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

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

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 
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లూకా 12:50 => అయితే నేను పొందవలసిన బాపిత్సమ్మునన్ది, అది నెరవేరువరకు నేనెంతో 

ఇబబ్ందిపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:12 => మీయెడల మా అంతఃకరణము సంకుచితమై యుండలేదు గాని మీ 

అంతఃకరణమే సంకుచితమైయునన్ది. 

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  

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

పసాక్పండుగకు ముందే యెరిగినవాడై, లోకములోనునన్ తనవారిని పేర్మించి, వారిని అంతమువరకు 

పేర్మించెను. 

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

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

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

సమీపమైయునన్ది. 

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

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

చూచెదను నాలో నా అంతరిందిర్యములు కృశించియునన్వి 

కీరత్నలు 49:15 => దేవుడు ననున్ చేరుచ్కొనును పాతాళ బలములోనుండి ఆయన నా పార్ణమును 

విమోచించును.(సెలా.) 

లూకా 8:38 => అయితే ఆయన నీవు నీ యింటికి తిరిగివెళి ల్, దేవుడు నీకెటిట్ గొపప్కారయ్ములు చేసెనో 

తెలియజేయుమని వానితో చెపిప్ వానిని పంపివేసెను; వాడు వెళి ల్ యేసు తనకెటిట్ గొపప్కారయ్ములు 

చెసెనో ఆ పటట్ణమందంతటను పర్కటించెను 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 
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యోహాను 14:3 => నేను వెళి ల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

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

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:59 => పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను 

చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 

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

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

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

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 
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కీరత్నలు 73:25 => ఆకాశమందు నీవు తపప్ నాకెవరునాన్రు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది 

ఏదియు నా కకక్రలేదు. 

కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 

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 

బుగ గ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

యెహోషువ 22:3 => బహుదినములనుండి నేటివరకు మీరు మీ సహోదరులను విడువక మీ 

దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్ననుసరించి నడిచియునాన్రు. 

1 సమూయేలు 13:6 => ఇశార్యేలీయులు దిగులుపడుచు వచిచ్ తాము ఇరుకులో నునన్టుట్ 

తెలిసికొని గుహలలోను పొదలలోను మెటట్లలోను ఉనన్త సథ్లములలోను కూపములలోను దాగిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:13 => అందుకు దావీదు నేను మికిక్లి యిరుకులో చికిక్యునాన్ను; 

యెహోవా మహా కృపగలవాడు, నేను మనుషుయ్లచేతిలో పడక ఆయనచేతిలోనే పడుదును గాక అని 

గాదుతో అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:15 => ఈలాగు పర్మాణము చేయబడగా యూదావారందరును 

సంతోషించిరి; వారు పూరణ్హృదయముతో పర్మాణముచేసి పూరణ్మనసుస్తో ఆయనను వెదకియుండిరి 
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గనుక యెహోవా వారికి పర్తయ్క్షమై చుటుట్నునన్ దేశసుథ్లతో యుదధ్ములు లేకుండ వారికి నెమమ్ది 

కలుగజేసెను. 

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

యెహోవా మందిరములో నేను నివాసము చేసెదను. 

కీరత్నలు 63:3 => నీ కృప జీవముకంటె ఉతత్మము నా పెదవులు నినున్ సుత్తించును. 

కీరత్నలు 119:174 => యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు నేను మిగుల ఆశపడుచునాన్ను నీ ధరమ్శాసత్రము 

నాకు సంతోషకరము. 

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

ఆశర్యము కలదు. 

పర్సంగి 2:17 => ఇది చూడగా సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగునది నాకు వయ్సనము పుటిట్ంచెను అంతయు 

వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై పర్యాసపడినటుట్గాను కనబడెను గనుక బర్దుకుట నాకసహయ్మాయెను. 

పర్సంగి 3:21 => నరుల ఆతమ్ పరమున కెకిక్పోవునో లేదో, మృగముల పార్ణము భూమికి 

దిగిపోవునో లేదో యెవరికి తెలియును? 

పరమగీతము 2:5 => పేర్మాతిశయముచేత నేను మూరిఛ్లుల్చునాన్ను దార్క్షపండల్యడలు పెటిట్ ననున్ 

బలపరచుడి జలద్రుపండుల్ పెటిట్ ననాన్దరించుడి 

పరమగీతము 8:14 => నా పిర్యుడా, తవ్రపడుము లఘువైన యిఱి ఱ్వలె ఉండుము గంధవరగ్వృక్ష 

పరవ్తములమీద గంతులువేయు లేడిపిలల్వలె ఉండుము. 

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

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

ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దునని యేసుతో 

చెపెప్ను. 
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మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మారుక్ 5:18 => ఆయన దోనె యెకిక్నపుప్డు, దయయ్ములు పటిట్నవాడు ఆయనయొదద్ 

తనున్ండనిమమ్ని ఆయనను బతిమాలుకొనెను గాని 

మారుక్ 9:5 => అపుప్డు పేతురు బోధకుడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; మేము నీకు ఒకటియు 

మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దుమని చెపెప్ను; 

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. 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

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

ఘనపరచును. 

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

వాకయ్ము బోధించుటయందు ఆతురత గలవాడై, యేసే కీర్సత్ని యూదులకు దృఢముగా 

సాక్షయ్మిచుచ్చుండెను. 

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

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 5:2 => మనము దిగంబరులము కాక వసత్రము ధరించుకొనినవారముగా 

కనబడుదుము. కాబటిట్ పరలోకమునుండివచుచ్ మన నివాసము దీనిపైని ధరించుకొన నపేకిష్ంచుచు 

దీనిలో మూలుగ్చునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 12:2 => కీర్సుత్నందునన్ యొక మనుషుయ్ని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు 

సంవతస్రములకిర్ందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో 

నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును. 

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

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

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

కొలొసస్యులకు 3:2 => పైనునన్ వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైన వాటిమీద మనసుస్ 

పెటుట్కొనకుడి; 

హెబీర్యులకు 11:14 => ఈలాగు చెపుప్వారు తమ సవ్దేశమును వెదకుచునాన్మని 

విశదపరచుచునాన్రు కారా? 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

వచనము 27 

నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, 

అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై 

నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:22 => అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకునన్ పనికి 

ఫలసాధనమైనయెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:25 => మరియు ఇటిట్ నమమ్కము కలిగి, నేను మరల మీతో కలిసియుండుటచేత 

ననున్గూరిచ్ కీర్సుత్యేసునందు మీకునన్ అతిశయము అధికమగునటుల్. 

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

నేను జీవించి మీ అందరితో కూడ కలిసియుందునని నాకు తెలియును. 
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యోహాను 16:7 => అయితే నేను మీతో సతయ్ము చెపుప్చునాన్ను, నేను వెళి ల్పోవుటవలన మీకు 

పర్యోజనకరము; నేను వెళల్నియెడల ఆదరణకరత్ మీయొదద్కు రాడు; నేను వెళిళ్నయెడల ఆయనను 

మీయొదద్కు పంపుదును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:29 => నేను వెళి ల్పోయిన తరువాత కూర్రమైన తోడేళుల్ మీలో 

పర్వేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

నిరగ్మకాండము 18:23 => దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని 

చేయుచు దాని భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు 

సమాధానముగా వెళుల్దురని చెపెప్ను.  

మారుక్ 5:18 => ఆయన దోనె యెకిక్నపుప్డు, దయయ్ములు పటిట్నవాడు ఆయనయొదద్ 

తనున్ండనిమమ్ని ఆయనను బతిమాలుకొనెను గాని 

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

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

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

వచనము 28 

అటుల్ మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును కలుగుననుటకు 

సూచనయైయునన్ది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:24 => నేనును శీఘర్ముగా వచెచ్దనని పర్భువునుబటిట్ నముమ్చునాన్ను. 

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

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 
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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. 

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. 

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

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

రోమీయులకు 1:12 => ఆతమ్సంబంధమైన కృపావరమేదైనను మీకిచుచ్టకు మిముమ్ను చూడవలెనని 

మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ను. 
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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 15:29 => నేను మీయొదద్కు వచుచ్నపుప్డు, కీర్సుత్యొకక్ ఆశీరావ్ద సంపూరణ్ముతో 

వతుత్నని యెరుగుదును. 

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

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

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. 

కీరత్నలు 60:6 => తన పరిశుదధ్తతోడని దేవుడు మాట యిచిచ్యునాన్డు నేను పర్హరిష్ంచెదను 

షెకెమును పంచిపెటెట్దను సుకోక్తు లోయను కొలిపించెదను.  

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

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

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

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 
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నిరగ్మకాండము 18:23 => దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని 

చేయుచు దాని భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు 

సమాధానముగా వెళుల్దురని చెపెప్ను.  

యోహాను 15:11 => మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూరణ్ము 

కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:27 => తరువాత అతడు అకయకు పోదలచినపుప్డు అతనిని 

చేరుచ్కొనవలెనని సహోదరులు పోర్తాస్హపరచుచు అకక్డి శిషుయ్లకు వార్సిరి. అతడకక్డికి వచిచ్ 

కృపచేత విశవ్సించినవారికి చాల సహాయము చేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:15 => మరియు ఈ నమిమ్క గలవాడనై మీకు రెండవ కృపావరము 

లభించునటుల్ మొదట మీయొదద్కు వచిచ్, 

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

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:24 => అయినను నేను శరీరమునందు నిలిచి యుండుట మిముమ్నుబటిట్ మరి 

అవసరమైయునన్ది. 

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

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

ఫిలేమోనుకు 1:22 => అంతేకాదు, నీ పార్రథ్నల మూలముగా నేను నీకు అనుగర్హింపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను గనుక నా నిమితత్ము బస సిదధ్ము చేయుము. 

1 యోహాను 1:4 => మన సంతోషము పరిపూరణ్మవుటకై మేమీ సంగతులను వార్యుచునాన్ము. 

వచనము 29 
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ఏలయనగా మీరు నాయందు చూచినటిట్యు, నాయందునన్దని మీరిపుప్డు వినుచునన్టిట్యు 

పోరాటము మీకును కలిగియునన్ందున 

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

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:18 => ఇటువలెనే మీరును ఆనందించి నాతోకూడ సంతోషించుడి. 

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

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

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

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:10 => ననున్గూరిచ్ మీరినాన్ళల్కు మరల యోచన చేయసాగితిరని పర్భువునందు 

మికిక్లి సంతోషించితిని. ఆ విషయములో మీరు యోచన చేసియుంటిరి గాని తగిన సమయము 

దొరకకపోయెను. 

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.  

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 
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యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

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

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 5:12 => మముమ్ను మేమే మీ యెదుట తిరిగి మెపిప్ంచుకొనుటలేదు గాని, 

హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడువారికి పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు మీకు 

ఆధారము కలుగవలెనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచునాన్ము. 

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

ఆదరించెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:15 => మరియు ఈ నమిమ్క గలవాడనై మీకు రెండవ కృపావరము 

లభించునటుల్ మొదట మీయొదద్కు వచిచ్, 

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

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

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

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:24 => అయినను నేను శరీరమునందు నిలిచి యుండుట మిముమ్నుబటిట్ మరి 

అవసరమైయునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:24 => నేనును శీఘర్ముగా వచెచ్దనని పర్భువునుబటిట్ నముమ్చునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:22 => అంతేకాదు, నీ పార్రథ్నల మూలముగా నేను నీకు అనుగర్హింపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను గనుక నా నిమితత్ము బస సిదధ్ము చేయుము. 

1 యోహాను 1:4 => మన సంతోషము పరిపూరణ్మవుటకై మేమీ సంగతులను వార్యుచునాన్ము. 
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వచనము 30 

కీర్సుత్నందు విశావ్సముంచుట మాతర్మే గాక ఆయన పక్షమున శర్మ పడుటయు ఆయన పక్షమున 

మీకు అనుగర్హింపబడెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగు గ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

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

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

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

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

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

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

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

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

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

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

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

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

2 పేతురు 1:4 => ఆ మహిమ గుణాతిశయములనుబటిట్ ఆయన మనకు అమూలయ్ములును 

అతయ్ధికములునైన వాగాద్నములను అనుగర్హించియునాన్డు. దురాశను అనుసరించుటవలన 

లోకమందునన్ భర్షట్ తవ్మును ఈ వాగాద్ నముల మూలముగా మీరు తపిప్ంచుకొని , 

దేవసవ్భావమునందు పాలివారగునటుల్ వాటిని అనుగర్హించెను 

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

సదు గ్ణమును, సదు గ్ణమునందు 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 3:11 => ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని 

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

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

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

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

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 
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రోమీయులకు 1:16 => సువారత్నుగూరిచ్ నేను సిగు గ్పడువాడను కాను. ఏలయనగా నముమ్ 

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

శకిత్యైయునన్ది. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

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

వతుత్నని యెరుగుదును. 

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

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

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

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

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

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

భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:24 => నేనును శీఘర్ముగా వచెచ్దనని పర్భువునుబటిట్ నముమ్చునాన్ను. 

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

పరిశుదుధ్లందరియెడల మీరు చూపుచునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, నేను వినినపప్టినుండి 

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

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

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

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

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

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

నీ సతయ్పర్వరత్ననుగూరిచ్ సాక్షయ్ము చెపప్గా విని బహుగా సంతోషించితిని. 

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

ఎకుక్వైన సంతోషము లేదు. 

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 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

కీరత్నలు 122:3 => యెరూషలేమా, బాగుగా కటట్బడిన పటట్ణమువలె నీవు కటట్బడియునాన్వు 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 

మతత్యి 12:25 => ఆయన వారి తలంపులనెరిగి వారితో ఇటల్నెను తనకు తానే విరోధముగా 

వేరుపడిన పర్తి రాజయ్ము పాడైపోవును. తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడిన యే పటట్ణమైనను ఏ 

యిలల్యినను నిలువదు. 

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

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

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

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

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

యోహాను 17:20 => మరియు నీవు ననున్ పంపితివని లోకము నముమ్నటుల్, తండీర్, నాయందు 

నీవును నీయందు నేనును ఉనన్లాగున, 

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

పార్రిథ్ంచుటలేదు; వారి వాకయ్మువలన నాయందు విశావ్సముంచువారందరును ఏకమై యుండవలెనని 

వారికొరకును పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

రోమీయులకు 12:4 => ఒకక్ శరీరములో మనకు అనేక అవయవములుండినను, ఈ 

అవయవములనిన్టికిని ఒకక్టే పని యేలాగు ఉండదో, 
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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 12:13 => 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. 

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

బలహీనములుగా కనబడునో అవి మరి అవశయ్ములే. 
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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.  

1 కొరిందీయులకు 12:29 => అందరు అపొసత్లులా? అందరు పర్వకత్లా? అందరు బోధకులా? 

అందరు అదుభ్తములు చేయువారా? అందరు సవ్సథ్పరచు కృపావరములు గలవారా? 

1 కొరిందీయులకు 12:30 => అందరు భాషలతో మాటలాడుచునాన్రా? అందరు ఆ భాషల అరథ్ము 

చెపుప్చునాన్రా? 

1 కొరిందీయులకు 12:31 => కృపావరములలో శేర్షఠ్మైన వాటిని ఆసకిత్తో అపేకిష్ంచుడి. 

ఇదియుగాక సరోవ్తత్మమైన మారగ్మును మీకు చూపుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:3 => పర్భువునుబటిట్ ఖైదీనైన నేను మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 4:4 => శరీరమొకక్టే, ఆతమ్యు ఒకక్డే; ఆ పర్కారమే మీ పిలుపు విషయమై 

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

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

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

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

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

గలవాడనై పర్యతన్పడుచుండగా, పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గింపబడిన బోధ నిమితత్ము మీరు 

పోరాడవలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచు మీకు వార్యవలసివచెచ్ను. 

సామెతలు 22:23 => యెహోవా వారి పక్షమున వాయ్జెయ్మాడును ఆయన వారిని దోచుకొనువారి 

పార్ణమును దోచుకొనును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఫేలికుస్ యూదురాలైన దుర్సిలల్ అను 

తన భారయ్తోకూడ వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీర్సుత్యేసునందలి విశావ్సమునుగూరిచ్ అతడు 

బోధింపగా వినెను. 

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

పునరుతాథ్నుడైనందున పరిశుదధ్మైన ఆతమ్నుబటిట్ దేవుని కుమారుడుగాను పర్భావముతో 

నిరూపింపబడెను. 

రోమీయులకు 10:8 => అదేమని చెపుప్చునన్ది? వాకయ్ము నీయొదద్ను, నీ నోటను నీ 

హృదయములోను ఉనన్ది; అది మేము పర్కటించు విశావ్సవాకయ్మే. 

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

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

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

దానిని ఉపయోగించినయెడల ధరమ్శాసత్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము. 

Page  of 129 570



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

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

వారివలె చెడియునాన్రు. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

సంఖాయ్కాండము 2:2 => ఇశార్యేలీయులందరు తమ తమ పితరుల కుటుంబముల టెకెక్ములను 

పటుట్కొని తమ తమ ధవ్జమునొదద్ దిగవలెను, వారు పర్తయ్క్షపు గుడారమునకెదురుగా దానిచుటుట్ 

దిగవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:9 => మెటుట్కు మీరు యెహోవామీద తిరుగబడకుడి, ఆ దేశ పర్జలకు 

భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారిమీదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా 

మనకు తోడైయునాన్డు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ సరవ్సమాజము వారిని రాళల్తో కొటిట్ 

చంపవలెననగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:5 => కావున నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ యీ ఆజఞ్లననిన్టిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా మాటను జాగర్తత్గా వినినయెడల మీలో బీదలు 

ఉండనే ఉండరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:13 => నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిలో దేని విషయములోను 

కుడికిగాని యెడమకుగాని తొలగి 

నాయ్యాధిపతులు 7:24 => గిదోయ్ను ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశమంతటికిని దూతలను పంపి 

మిదాయ్నీయులను ఎదురొక్నుటకు వచిచ్, బేతాబ్రావరకు వాగులను యొరాద్నును వారికంటె ముందుగా 

పటుట్కొనుడని చెపిప్యుండెను గనుక, ఎఫార్యిమీయులందరు కూడుకొని బేతాబ్రావరకు వాగులను 

యొరాద్నును పటుట్కొనిరి. 

2 సమూయేలు 10:11 => అబీషైకి అపప్గించి సిరియనుల బలము నాకు మించినయెడల నీవు ననున్ 

ఆదుకొనవలెను, అమోమ్నీయుల బలము నీకు మించినయెడల నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొందునని చెపిప్ 

అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై తనవారిని వూయ్హపరచెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:17 => దావీదు బయలుదేరి వారికి ఎదురుగాపోయి వారితో ఇటల్నెను 

మీరు సమాధానము కలిగి నాకు సహాయము చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్యునన్యెడల నా 

హృదయము మీతో అతికియుండును; అటుల్గాక నావలన మీకు అపకారమేదియు కలుగలేదని 

యెరిగియుండియు, ననున్ నా శతుర్వులచేతికి అపప్గింపవలెనని మీరు వచిచ్యునన్యెడల మన 

పితరులయొకక్ దేవుడు దీనిని చూచి మిముమ్ను గదిద్ంచును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:12 => సిరియనుల బలమునకు నేను నిలువలేక పోయినయెడల నీవు 

నాకు సహాయము చేయవలెను, అమోమ్నీయుల బలమునకు నీవు నిలువలేక పోయినయెడల నేను నీకు 

సహాయము చేయుదును. 

కీరత్నలు 50:23 => సుత్తియాగము అరిప్ంచువాడు ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు నేను వానికి దేవుని 

రక్షణ కనుపరచునటుల్ వాడు మారగ్ము సిదధ్పరచుకొనెను.  

పరమగీతము 7:1 => రాజకుమార పుతిర్కా, నీ పాదరక్షలతో నీవెంత అందముగా నడుచుచునాన్వు! 

నీ ఊరువులు శిలప్కారి చేసిన ఆభరణ సూతర్ములవలె ఆడుచునన్వి. 

మారుక్ 9:50 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము 

కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా 

ఉండుడని చెపెప్ను. 

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

కూడియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళి ల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగు గ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 
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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,  

రోమీయులకు 16:2 => ఆమెకు మీవలన కావలసినది ఏదైన ఉనన్యెడల సహాయము చేయవలెనని 

ఆమెనుగూరిచ్ మీకు సిఫారసు చేయుచునాన్ను; ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలైయుండెను. 

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

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి, మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మీరు రాజులైతిరి; అవును, మేమును మీతోకూడ 

రాజులమగునటుల్ మీరు రాజులగుట నాకు సంతోషమే గదా? 

గలతీయులకు 4:18 => నేను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక యెలల్పుప్డును మంచి 

విషయములో ఆసకిత్గానుండుట యుకత్మే. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడడ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

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

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

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

నడుచుకొందము. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కె ల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:6 => కావున మీరు పర్భువైన కీర్సుత్యేసును అంగీకరించిన విధముగా 

ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కటట్బడుచు,  

కొలొసస్యులకు 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటేట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటేట్. 

2 తిమోతి 1:13 => కీర్సుత్యేసునందుంచవలసిన విశావ్స పేర్మలు కలిగినవాడవై, నీవు నావలన 

వినిన హితవాకయ్ పర్మాణమును గైకొనుము; 

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

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

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

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రు గ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 
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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. 

పర్కటన 17:13 => వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు 

అపప్గింతురు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 
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వచనము 1 

కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, ఆతమ్యందు ఏ 

సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

యెషయా 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 

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

ఎందుకు భయపడుదువు? 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

లూకా 12:4 => నా సేన్హితులైన మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 

మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:6 => అయిదు పిచుచ్కలు రెండు కాసులకు అమమ్బడును గదా; అయినను వాటిలో 

ఒకటైనను దేవునియెదుట మరువబడదు. 

లూకా 12:7 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి. భయపడకుడి; మీరు అనేకమైన 

పిచుచ్కలకంటె శేర్షుఠ్లు కారా? 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

లూకా 21:13 => ఇది సాకాష్య్రథ్మై మీకు సంభవించును. 
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లూకా 21:14 => కాబటిట్ మేమేమి సమాధానము చెపుప్దుమా అని ముందుగా చింతింపకుందుమని 

మీ మనసుస్లో నిశచ్యించుకొనుడి. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

లూకా 21:16 => తలిదండుర్ల చేతను సహోదరుల చేతను బంధువుల చేతను సేన్హితుల చేతను 

మీరు అపప్గింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు; 

లూకా 21:17 => నా నామము నిమితత్ము మీరు మనుషుయ్లందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

లూకా 21:18 => గాని మీ తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను నశింపదు. 

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

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

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

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

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:22 => సవ్సథ్పరచుట అను ఆ సూచక కిర్య యెవని విషయములో 

చేయబడెనో వాడు నలువది ఏండల్కంటె ఎకుక్వ వయసుస్ గలవాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:23 => వారు విడుదలనొంది తమ సవ్జనుల యొదద్కు వచిచ్, 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును తమతో చెపిప్న మాటలననిన్టిని వారికి తెలిపిరి. 

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

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:29 => పర్భువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

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

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటేట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

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

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 

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

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగు గ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

హెబీర్యులకు 13:6 => కాబటిట్ పర్భువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాతుర్డు నాకేమి 

చేయగలడు? అని మంచి ధైరయ్ముతో చెపప్గలవారమై యునాన్ము.  

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

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

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

1 పేతురు 4:12 => పిర్యులారా, మిముమ్ను శోధించుటకు మీకు కలుగుచునన్ అగిన్వంటి 

మహాశర్మనుగూరిచ్ మీకేదో యొక వింత సంభవించునటుల్ ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

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

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

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

చెడడ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 
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మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

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

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

2 తిమోతి 2:11 => ఈ మాట నమమ్దగినది, ఏదనగా మనమాయనతో కూడ చనిపోయిన వారమైతే 

ఆయనతో కూడ బర్దుకుదుము. 

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

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

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

కీరత్నలు 50:23 => సుత్తియాగము అరిప్ంచువాడు ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు నేను వానికి దేవుని 

రక్షణ కనుపరచునటుల్ వాడు మారగ్ము సిదధ్పరచుకొనెను.  

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

భరించుచునాన్డు దేవుడే మాకు రక్షణకరత్యైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 68:20 => దేవుడు మా పక్షమున పూరణ్రక్షణ కలుగజేయు దేవుడైయునాన్డు మరణము 

తపిప్ంచుట పర్భువైన యెహోవా వశము.  

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

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

లూకా 3:6 => సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణయ్ములో కేకలు వేయుచునన్ యొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా వాకయ్ముల గర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ ఇది జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 
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2 సమూయేలు 10:11 => అబీషైకి అపప్గించి సిరియనుల బలము నాకు మించినయెడల నీవు ననున్ 

ఆదుకొనవలెను, అమోమ్నీయుల బలము నీకు మించినయెడల నేను వచిచ్ నినున్ ఆదుకొందునని చెపిప్ 

అమోమ్నీయులను ఎదురొక్నుటకై తనవారిని వూయ్హపరచెను. 

2 రాజులు 6:16 => అతడు భయపడవదుద్, మన పక్షమున నునన్వారు వారికంటె అధికులై 

యునాన్రని చెపిప్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:12 => సిరియనుల బలమునకు నేను నిలువలేక పోయినయెడల నీవు 

నాకు సహాయము చేయవలెను, అమోమ్నీయుల బలమునకు నీవు నిలువలేక పోయినయెడల నేను నీకు 

సహాయము చేయుదును. 

ఎజార్ 5:5 => యూదుల దేవుడు వారి పెదద్లమీద తన దృషిట్ యుంచినందున ఆ సంతినిగూరిచ్ 

దరాయ్వేషు ఎదుటికి వచుచ్వారు ఆజఞ్నొందు వరకు అధికారులు వారిని పని మానిప్ంపలేదు. 

నెహెమాయ్ 4:17 => గోడ కటుట్వారును బరువులు మోయువారును బరువులు ఎతుత్వారును, 

ఒకొక్కక్రు ఒకచేతితో పనిచేసి ఒకచేతితో ఆయుధము పటుట్కొనియుండిరి. 

కీరత్నలు 27:3 => నాతో యుదధ్ము చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయము భయపడదు 

నామీదికి యుదధ్ము రేగినను దీనిలో నేను ధైరయ్ము విడువకుందును.  

కీరత్నలు 49:5 => నాకొరకు పొంచువారి దోషకృతయ్ములు ననున్ చుటుట్కొనినపుప్డు 

ఆపతాక్లములలో నేనేల భయపడవలెను?  

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యిరిమ్యా 9:3 => విండల్ను తొర్కిక్ వంచునటుల్ అబదధ్మాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచుదురు; 

దేశములో తమకునన్ బలమును నమమ్కముగా ఉపయోగపరచరు. ననున్ ఎరుగక కీడువెంట కీడు 

చేయుచు పర్వరిత్ంచుచునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  
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మారుక్ 3:3 => ఆయన నీవు లేచి మధయ్ను నిలువుమని ఊచచెయియ్ గలవానితో చెపిప్ 

మారుక్ 14:44 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్పెటుట్కొందునో ఆయనే (యేసు)? 

ఆయనను పటుట్కొని భదర్ముగా కొనిపోవుడని వారికి గురుతు చెపిప్యుండెను. 

లూకా 6:8 => అయితే ఆయన వారి ఆలోచనలెరిగి, ఊచచెయియ్ గలవానితో నీవు లేచి మధయ్ను 

నిలువుమని చెపప్గా, వాడు లేచి నిలిచెను. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడడ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

లూకా 21:13 => ఇది సాకాష్య్రథ్మై మీకు సంభవించును. 

యోహాను 19:9 => నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని యేసును అడిగెను; అయితే యేసు అతనికి ఏ 

ఉతత్రము ఇయయ్లేదు 

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

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

వచనము 2 

మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా ఉండి, ఒకక్దానియందే 

మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

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

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

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

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

యెరిగి,  

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

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

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 6:44 => అందుకు యేసు మీలో మీరు సణుగుకొనకుడి; 

యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

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

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

కొలొసస్యులకు 2:12 => మీరు బాపిత్సమ్మందు ఆయనతో కూడ పాతిపెటట్బడినవారై ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 

Page  of 143 570



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

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. 

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

మారుక్ 9:24 => వెంటనే ఆ చినన్వాని తండిర్ నముమ్చునాన్ను, నాకు అపనమమ్కముండకుండ 

సహాయము చేయుమని బిగ గ్రగా చెపెప్ను. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 21:17 => నా నామము నిమితత్ము మీరు మనుషుయ్లందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

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

యోహాను 6:65 => మరియు ఆయన తండిర్చేత వానికి కృప అనుగర్హింపబడకుంటే ఎవడును 

నాయొదద్కు రాలేడని యీ హేతువునుబటిట్ మీతో చెపిప్తిననెను. 

యోహాను 17:22 => మనము ఏకమై యునన్లాగున, వారును ఏకమై యుండవలెనని నీవు నాకు 

అనుగర్హించిన మహిమను నేను వారికి ఇచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:27 => తరువాత అతడు అకయకు పోదలచినపుప్డు అతనిని 

చేరుచ్కొనవలెనని సహోదరులు పోర్తాస్హపరచుచు అకక్డి శిషుయ్లకు వార్సిరి. అతడకక్డికి వచిచ్ 

కృపచేత విశవ్సించినవారికి చాల సహాయము చేసెను. 

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

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  
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1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

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

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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

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

భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

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

సహించిన పూరవ్పు దినములు జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుడి. 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగు గ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

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

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వచనము 3 

కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన మనసుస్ గలవారై 

యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 
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యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

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

జయించియునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడ గ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

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

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

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

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

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

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 4:14 => మిముమ్ను సిగు గ్పరచవలెనని కాదుగాని నా పిర్యమైన పిలల్లని మీకు 

బుదిధ్చెపుప్టకు ఈ మాటలు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:30 => మరియు మేము గడియ గడియకు పార్ణ భయముతో నుండనేల? 

Page  of 146 570



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

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

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

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

లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము తార్గుదము.  

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

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

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

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 ఆతమ్ఖడ గ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

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

చూడని వారందరికొరకును 

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

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 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. 

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

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:11 => ఈ మాట నమమ్దగినది, ఏదనగా మనమాయనతో కూడ చనిపోయిన వారమైతే 

ఆయనతో కూడ బర్దుకుదుము. 

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

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

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

సహించిన పూరవ్పు దినములు జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుడి. 
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హెబీర్యులకు 10:33 => ఒక విధముగా చూచితే, మీరు నిందలను బాధలను అనుభవించుటచేత 

పదిమందిలో ఆరడి పడితిరి; మరియొక విధముగా చూచితే, వాటి ననుభవించినవారితో 

పాలివారలైతిరి. 

హెబీర్యులకు 12:4 => మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రకత్ము కారునంతగా ఇంక దానిని 

ఎదిరింపలేదు.  

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

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

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

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

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

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

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:21 => రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను 

కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:24 => అతడు అటిట్ ఆజఞ్ను పొంది, వారిని లోపలి చెరసాలలోనికి తోర్సి, 

వారి కాళల్కు బొండవేసి బిగించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26 => అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల 

పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:27 => అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల 

తలుపులనిన్యు తెరచియుండుట చూచి, ఖయిదీలు పారిపోయిరనుకొని, కతిత్దూసి, తనున్ తాను 

చంపుకొనబోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:28 => అపుప్డు పౌలు నీవు ఏ హానియు చేసికొనవదుద్, మేమందరము 

ఇకక్డనే యునాన్మని బిగ గ్రగా చెపెప్ను. 

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

పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

నేనేమి చేయవలెననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31 => అందుకు వారు పర్భువైన యేసునందు విశావ్సముంచుము, 

అపుప్డు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుదురని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:32 => అతనికిని అతని ఇంటనునన్ వారికందరికిని దేవుని వాకయ్ము 

బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:33 => రాతిర్ ఆ గడియలోనే అతడు వారిని తీసికొనివచిచ్, వారి 

గాయములు కడిగెను; వెంటనే అతడును అతని ఇంటివారందరును బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, 

దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:35 => ఉదయమైనపుప్డు నాయ్యాధిపతులు ఆ మనుషుయ్లను 

విడుదలచేయుమని చెపుప్టకు బంటులను పంపిరి.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:36 => చెరసాల నాయకుడీమాటలు పౌలునకు తెలిపి మిముమ్ను 

విడుదలచేయుమని నాయ్యాధిపతులు వరత్మానము పంపియునాన్రు గనుక మీరిపుప్డు బయలుదేరి 

సుఖముగా పొండని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:37 => అయితే పౌలు వారు నాయ్యము విచారింపకయే రోమీయులమైన 

మముమ్ను బహిరంగముగా కొటిట్ంచి చెరసాలలో వేయించి, యిపుప్డు మముమ్ను రహసయ్ముగా 

వెళల్గొటుట్దురా? మేము ఒపప్ము; వారే వచిచ్ మముమ్ను వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెనని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:38 => ఆ బంటులు ఈ మాటలు నాయ్యాధిపతులకు తెలపగా, వీరు 

రోమీయులని వారు విని భయపడి వచిచ్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:39 => వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయి పటట్ణము 

విడిచిపొండని వారిని వేడుకొనిరి. 

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

వెళి ల్రి; అకక్డి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటేట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

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

సేనలోని వారికందరికిని తకిక్నవారి కందరికిని సప్షట్మాయెను. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

వచనము 4 

మీలో పర్తివాడును తన సొంతకారయ్ములను మాతర్మేగాక యితరుల కారయ్ములను కూడ చూడవలెను. 

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

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 
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లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

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

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 

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

తరువాత లోకము ననున్ మరి ఎనన్డును చూడదు;  

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 15:11 => మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూరణ్ము 

కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

యోహాను 16:23 => ఆ దినమున మీరు దేనిగూరిచ్యు ననున్ అడుగరు; మీరు తండిర్ని నా పేరట 

ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగర్హించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

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

పరిపూరణ్మగునటుల్ లోకమందు ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను. 
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రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

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

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 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. 

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

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

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

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 1:6 => మేము శర్మ పొందినను మీ ఆదరణ కొరకును రక్షణ కొరకును 

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

పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 

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

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

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

నితయ్మైన ఆదరణయు, శుభనిరీక్షణయు అనుగర్హించిన మన తండిర్యైన దేవుడును, 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => మీ హృదయములను ఆదరించి, పర్తి సతాక్రయ్మందును పర్తి 

సదావ్కయ్మందును మిముమ్ను సిథ్రపరచును గాక. 

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

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

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

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

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

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 

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

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

యోహాను 15:11 => మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూరణ్ము 

కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 1 5 : 1 2 = > నేను మిముమ్ను పేర్మించిన పర్కారము , మీరొకనినొకడు 

పేర్మించవలెననుటయే నా ఆజఞ్ 

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

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

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

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

ఎఫెసీయులకు 4:30 => దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచన దినము వరకు 

ఆయనయందు మీరు ముదిర్ంపబడి యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

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

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

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 యోహాను 4:7 => పిర్యులారా, మనము ఒకనినొకడు పేర్మింతము; ఏలయనగా పేర్మ దేవుని 

మూలముగా కలుగుచునన్ది; పేర్మించు పర్తివాడును దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడై దేవుని 

ఎరుగును. 

1 యోహాను 4:8 => దేవుడు పేర్మాసవ్రూపి, పేర్మలేని వాడు దేవుని ఎరుగడు. 

1 యోహాను 4:12 => ఏ మానవుడును దేవుని ఎపుప్డును చూచియుండలేదు; మన మొకనినొకడు 

పేర్మించినయెడల దేవుడు మనయందు నిలిచియుండును ; ఆయన పేర్మ మనయందు 

సంపూరణ్మగును. 

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

నముమ్కొనియునాన్ము; దేవుడు పేర్మాసవ్రూపియైయునాన్డు, పేర్మయందు నిలిచియుండువాడు 

దేవునియందు నిలిచియునాన్డు, దేవుడు వానియందు నిలిచియునాన్డు. 

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

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 
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రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

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

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

రోమీయులకు 8:11 => మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆతమ్ మీలో నివసించినయెడల, 

మృతులలోనుండి కీర్సుత్యేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో 

నివసించుచునన్ తన ఆతమ్దావ్రా జీవింపజేయును. 

రోమీయులకు 8:12 => కాబటిట్ సహోదరులారా, శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచుటకు మనము 

శరీరమునకు ఋణసుథ్లము కాము. 

రోమీయులకు 8:13 => మీరు శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచినయెడల చావవలసినవారైయుందురు 

గాని ఆతమ్చేత శారీరకిర్యలను చంపినయెడల జీవించెదరు. 

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

కుమారులైయుందురు. 

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

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

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

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 8:26 => అటువలె ఆతమ్యు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

ఏలయనగా మనము యుకత్ముగా ఏలాగు పార్రథ్న చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచచ్రింప 

శకయ్ముకాని మూలుగులతో ఆ ఆతమ్ తానే మన పక్షముగా విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు 

1 కొరిందీయులకు 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, 
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1 కొరిందీయులకు 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

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

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

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

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

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

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

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

విమోచనము కలుగు నిమితత్ము ఈ ఆతమ్ మన సావ్సథ్య్మునకు సంచకరువుగా ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 2:18 => 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. 
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ఎఫెసీయులకు 4:4 => శరీరమొకక్టే, ఆతమ్యు ఒకక్డే; ఆ పర్కారమే మీ పిలుపు విషయమై 

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

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

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

అను దేశములయందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాతిర్కులకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మీకు 

కృపయు సమాధానమును విసత్రిలుల్ను గాక. 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

1 పేతురు 1:23 => ఏలయనగా సరవ్శరీరులు గడిడ్ని పోలినవారు, వారి అందమంతయు 

గడిడ్పువువ్వలె ఉనన్ది;  

1 యోహాను 3:24 => ఆయన మనకనుగర్హించిన ఆతమ్ మూలముగా తెలిసికొనుచునాన్ము. 

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

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

ఆదికాండము 43:30 => అపుప్డు తన తముమ్నిమీద యోసేపునకు పేర్మ పొరుల్కొని వచెచ్ను గనుక 

అతడు తవ్రపడి యేడుచ్టకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళి ల్ అకక్డ ఏడెచ్ను. 

1 రాజులు 3:26 => అంతట బర్దికియునన్ బిడడ్యొకక్ తలిల్ తన బిడడ్ విషయమై పేగులు 

తరుగుకొనిపోయినదై, రాజునొదద్ నా యేలినవాడా, బిడడ్ను ఎంతమాతర్ము చంపక దానికే 

యిపిప్ంచుమని మనవిచేయగా, ఆ రెండవ సతరీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండ చెరిసగము 

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

కృపాతిశయములను జాఞ్పకము చేసికొనుము అవి పూరవ్మునుండి యునన్వే గదా.  

సామెతలు 15:17 => పగవాని యింట కొర్వివ్నయెదుద్ మాంసము తినుటకంటె పేర్మగలచోట 

ఆకుకూరల భోజనము తినుట మేలు. 

యెషయా 16:11 => మోయాబు నిమితత్ము నా గుండె కొటుట్కొనుచునన్ది కీరహ్రెశు నిమితత్ము నా 

ఆంతర్ములు సితారావలె వాగుచునన్వి. 

యెషయా 29:19 => యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధికమగును మనుషుయ్లలో 

బీదలు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవునియందు అనందించెదరు.  

యెషయా 63:15 => పరమునుండి చూడుము మహిమోనన్తమైన నీ పరిశుదధ్ నివాససథ్లమునుండి 

దృషిట్ంచుము నీ ఆసకిత్ యేది? నీ శౌరయ్కారయ్ములేవి? నాయెడల నీకునన్ జాలియు నీ వాతస్లయ్తయు 

అణగిపోయెనే.  

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

యెహెజేక్లు 11:19 => వారు నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనునటుల్ నేను వారి 

శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచిచ్, వారికి ఏకమనసుస్ 

కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆతమ్ పుటిట్ంతును. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

మారుక్ 9:50 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము 

కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా 

ఉండుడని చెపెప్ను. 

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

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

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

మిముమ్ను పేర్మించినటేట్ మీరును ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెను. 
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యోహాను 14:16 => నేను తండిర్ని వేడుకొందును, మీయొదద్ ఎలల్పుప్డు నుండుటకై ఆయన వేరొక 

ఆదరణకరత్ను, అనగా సతయ్సవ్రూపియగు ఆతమ్ను మీకనుగర్హించును. 

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

పార్రిథ్ంచుటలేదు; వారి వాకయ్మువలన నాయందు విశావ్సముంచువారందరును ఏకమై యుండవలెనని 

వారికొరకును పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:26 => మరునాడు ఇదద్రు పోటాల్డుచుండగా అతడు వారిని చూచి 

అయయ్లారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అనాయ్యము చేసికొనుచునాన్రని చెపిప్ 

వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

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

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 14:19 => కాబటిట్ సమాధానమును, పరసప్ర కేష్మాభివృదిధ్ని కలుగజేయువాటినే 

ఆసకిత్తో అనుసరింతము. 

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

తపిప్ంపబడి యెరూషలేములో చేయవలసియునన్ యీ పరిచరయ్ పరిశుదుధ్లకు పీర్తికరమగునటుల్ను, 

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

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

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

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

ఆదరించెను. 

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

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

గలతీయులకు 5:26 => ఒకరినొకరము వివాదమునకు రేపకయు, ఒకరియందొకరము 

అసూయపడకయు వృథాగా అతిశయపడకయు ఉందము. 

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.  

ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, పర్భువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిముమ్, 

కీర్సుత్నందు నా హృదయమునకు విశార్ంతి కలుగజేయుము. 

హెబీర్యులకు 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

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

వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచునాన్ము. మన సహవాసమైతే తండిర్తో కూడను ఆయన 

కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్తో కూడను ఉనన్ది. 
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వచనము 5 

కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

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

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

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

కొనసాగించునని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను.  

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

నేను జీవించి మీ అందరితో కూడ కలిసియుందునని నాకు తెలియును. 

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

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

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. 

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

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

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 7:7 => తీతు రాకవలన మాతర్మే కాకుండ, అతడు మీ అతయ్భిలాషను మీ 

అంగలారుప్ను నా విషయమై మీకు కలిగిన అతాయ్సకిత్ని మాకు తెలుపుచు, తాను మీ విషయమై 

పొందిన ఆదరణవలన కూడ మముమ్ను ఆదరించెను గనుక నేను మరి ఎకుక్వగ సంతోషించితిని. 
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కొలొసస్యులకు 2:5 => నేను శరీర విషయములో దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయములో 

మీతోకూడ ఉండి, మీ యోగయ్మైన పర్వరత్నను కీర్సుత్నందలి మీ సిథ్రవిశావ్సమును చూచి 

ఆనందించుచునాన్ను. 

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

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

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:20 => నిశచ్యముగా మీరే మా మహిమయు ఆనందమునై యునాన్రు. 

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

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

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

అంతటిలోను మీ విశావ్సమును చూచి మీ విషయములో ఆదరణ పొందితివిు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటేట్. 

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

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

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

ఆనందము నిమితత్ము దేవునికి తగినటుట్గా కృతజఞ్తాసుత్తులు ఏలాగు చెలిల్ంపగలము? 

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

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజు ఞ్డనై 

యునాన్ను.  

ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, పర్భువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిముమ్, 

కీర్సుత్నందు నా హృదయమునకు విశార్ంతి కలుగజేయుము. 

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 1:4 => మన సంతోషము పరిపూరణ్మవుటకై మేమీ సంగతులను వార్యుచునాన్ము. 

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

సతయ్మును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచునాన్ను. 

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

ఎకుక్వైన సంతోషము లేదు. 

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 2:20 => మీ కేష్మవిషయమై నిజముగా చింతించువాడు అతనివంటివాడెవడును 

నాయొదద్ లేడు. 

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. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:2 => పర్భువునందు ఏకమనసుస్ గలవారై యుండుడని యువొదియను, 

సుంటుకేను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగు గ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

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

తండిర్యగు దేవుని మహిమపరచు నిమితత్ము,  

రోమీయులకు 15:6 => కీర్సుత్యేసు చితత్పర్కారము ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసినవారై 

యుండునటుల్ ఓరుప్నకును ఆదరణకును కరత్యగు దేవుడు మీకు అనుగర్హించును గాక. 

1 కొరిందీయులకు 1:10 => సహోదరులారా, మీరందరు ఏకభావముతో మాటలాడవలెననియు, 

మీలో కక్షలు లేక, యేక మనసుస్తోను ఏక తాతప్రయ్ముతోను, మీరు సనన్దుధ్లై యుండవలెననియు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

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

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

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

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

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

ఆదికాండము 45:24 => అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా 

మారగ్మందు కలహపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 36:10 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరెచ్ను; మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:2 => అందుకతడు మీరు చేసినదెకక్డ నేను చేసినదెకక్డ? అబీయెజెరు 

దార్క్షపండల్ కోతకంటె ఎఫార్యిమీయుల పరిగె మంచిదికాదా? దేవుడు మిదాయ్నీయుల అధిపతులైన 

ఓరేబును జెయేబును మీచేతికి అపప్గించెను; మీరు చేసినటుల్ నేను చేయగలనా? అనెను. 

కీరత్నలు 122:8 => నా సహోదరుల నిమితత్మును నా సహవాసుల నిమితత్మును నీకు కేష్మము 

కలుగును గాక అని నేనందును. 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

యోహాను 13:14 => కాబటిట్ పర్భువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగినయెడల మీరును 

ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే. 

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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రోమీయులకు 14:15 => నీ సహోదరుడు నీ భోజనమూలముగా దుఃఖంచినయెడల నీవికను పేర్మ 

కలిగి నడుచుకొనువాడవు కావు. ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో వానిని నీ భోజనముచేత పాడు 

చేయకుము. 

కొలొసస్యులకు 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

పర్కటన 17:13 => వీరు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు 

అపప్గింతురు. 

వచనము 6 

ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని 

భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

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; 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 
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రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

1 కొరిందీయులకు 3:3 => మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై 

మనుషయ్రీతిగా నడుచుకొనువారు కారా? 

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 5:15 => అయితే మీరు ఒకనినొకడు కరచుకొని భకిష్ంచినయెడల మీరు ఒకనివలన 

ఒకడు బొతిత్గా నశించిపోదురేమో చూచుకొనుడి. 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:26 => ఒకరినొకరము వివాదమునకు రేపకయు, ఒకరియందొకరము 

అసూయపడకయు వృథాగా అతిశయపడకయు ఉందము. 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

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

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

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

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

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

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

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

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

లూకా 14:7 => పిలువబడినవారు భోజనపంకిత్ని అగర్పీఠములు ఏరప్రచుకొనుట చూచి ఆయన 

వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 14:8 => నినెన్వరైనను పెండిల్విందుకు పిలిచినపుప్డు అగర్పీఠము మీద కూరుచ్ండవదుద్; 

ఒకవేళ నీకంటె ఘనుడు అతనిచేత పిలువబడగా 

లూకా 14:9 => నినున్ను అతనిని పిలిచినవాడు వచిచ్ ఇతనికి చోటిమమ్ని నీతో చెపుప్ను, అపుప్డు 

నీవు సిగు గ్పడి కడపటి చోటున కూరుచ్ండసాగుదువు. 

లూకా 14:10 => అయితే నీవు పిలువబడినపుప్డు, నినున్ పిలిచినవాడు వచిచ్ సేన్హితుడా, పైచోటికి 

పొమమ్ని నీతో చెపుప్లాగున నీవు పోయి కడపటిచోటున కూరుచ్ండుము; అపుప్డు నీతోకూడ 

కూరుచ్ండు వారందరియెదుట నీకు ఘనత కలుగును 

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 
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లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

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. 

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

వినయముతోను సాతివ్కముతోను నడుచుకొనవలెనని, 

ఎఫెసీయులకు 5:21 => కీర్సుత్నందలి భయముతో ఒకనికొకడు లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

సంఖాయ్కాండము 11:29 => అందుకు మోషేనా నిమితత్ము నీకు రోషము వచెచ్నా? యెహోవా 

పర్జలందరును పర్వకత్లగునటుల్ యెహోవా తన ఆతమ్ను వారిమీద ఉంచునుగాక అని అతనితో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:2 => వారు మోషేచేత మాతర్మే యెహోవా పలికించెనా? ఆయన మాచేతను 

పలికింపలేదా? అని చెపుప్కొనగా 

సంఖాయ్కాండము 16:10 => ఆయన నినున్ను నీతో లేవీయులైన నీ గోతర్పువారినందరిని 

చేరుచ్కొనెను గదా. అయితే మీరు యాజకతవ్ము కూడ కోరుచునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 8:2 => అందుకతడు మీరు చేసినదెకక్డ నేను చేసినదెకక్డ? అబీయెజెరు 

దార్క్షపండల్ కోతకంటె ఎఫార్యిమీయుల పరిగె మంచిదికాదా? దేవుడు మిదాయ్నీయుల అధిపతులైన 

ఓరేబును జెయేబును మీచేతికి అపప్గించెను; మీరు చేసినటుల్ నేను చేయగలనా? అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:3 => అతడు ఆ మాట అనన్పుప్డు అతనిమీది వారి కోపము తగెగ్ను. 
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రూతు 2:13 => అందుకు ఆమె నా యేలిన వాడా, నేను నీ పనికతెత్లలో ఒకదానను కాకపోయినను, 

నీవు ననాన్దరించి నీ దాసురాలినగు నాయందు పేర్మగలిగి మాటలాడితివి గనుక నాయెడల నీకు 

కటాక్షము కలుగనిమమ్ని చెపెప్ను. 

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. 

సామెతలు 25:27 => తేనె నధికముగా తార్గుట మంచిది కాదు. దురల్భమైన సంగతి పరిశీలన 

చేయుట ఘనతకు కారణము. 

పరమగీతము 4:1 => నా పిర్యురాలా, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ ముసుకుగుండ నీ కనున్లు 

గువవ్కనున్లవలె కనబడుచునన్వి నీ తలవెండుర్కలు గిలాదు పరవ్తముమీది మేకల మందను 

పోలియునన్వి. 

మతత్యి 18:1 => ఆ కాలమున శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్, పరలోకరాజయ్ములో ఎవడు 

గొపప్వాడని అడుగగా, 

మతత్యి 20:24 => తకిక్న పదిమంది శిషుయ్లు ఈ మాట విని ఆ యిదద్రు సహోదరులమీద 

కోపపడిరి 

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

మతత్యి 23:5 => మనుషుయ్లకు కనబడు నిమితత్ము తమ పనులనిన్యు చేయుదురు; తమ 

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

మతత్యి 26:33 => అందుకు పేతురు నీ విషయమై అందరు అభయ్ంతరపడినను నేను ఎపుప్డును 

అభయ్ంతరపడనని ఆయనతో చెపప్గా 
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మారుక్ 9:34 => ఆయన ఇంట ఉనన్పుప్డు మారగ్మున మీరు ఒకరితో ఒకరు దేనినిగూరిచ్ 

వాదించుచుంటిరని వారినడుగగా 

మారుక్ 10:41 => తకిక్న పదిమంది శిషుయ్లు ఆ మాట విని, యాకోబు యోహానుల మీద 

కోపపడసాగిరి. 

లూకా 1:43 => నా పర్భువు తలిల్ నాయొదద్కు వచుచ్ట నాకేలాగు పార్పిత్ంచెను?  

లూకా 9:46 => తమలో ఎవడు గొపప్వాడో అని వారిలో తరక్ము పుటట్గా 

లూకా 11:43 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

సంతవీధులలో వందనములను కోరుచునాన్రు. 

లూకా 20:46 => సంతవీధులలో వందనములను, సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, 

విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుదురు. 

లూకా 22:24 => తమలో ఎవడు గొపప్వాడుగా ఎంచబడునో అను వివాదము వారిలో పుటట్గా 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

యోహాను 7:18 => తనంతట తానే బోధించువాడు సవ్కీయ మహిమను వెదకును గాని తనున్ 

పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సతయ్వంతుడు, ఆయనయందు ఏ దురీన్తియు లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:26 => మరునాడు ఇదద్రు పోటాల్డుచుండగా అతడు వారిని చూచి 

అయయ్లారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అనాయ్యము చేసికొనుచునాన్రని చెపిప్ 

వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 

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. 
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రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగు గ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

1 కొరిందీయులకు 12:16 => మరియు నేను కనున్ కాను గనుక శరీరములోనిదానను కానని చెవి 

చెపిప్నంత మాతర్మున శరీరములోనిది కాకపోలేదు. 

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

శరీరమును అపప్గించినను, పేర్మ లేనివాడనైతే నాకు పర్యోజనమేమియు లేదు. 

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

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

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

ఫిలిపీప్యులకు 4:2 => పర్భువునందు ఏకమనసుస్ గలవారై యుండుడని యువొదియను, 

సుంటుకేను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

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

రాజును సనామ్నించుడి. 

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

కోరుచునన్ దియొతెర్ఫే మముమ్ను అంగీకరించుటలేదు. 

వచనము 7 

మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

మతత్యి 18:6 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో ఒకనిని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడినవాడై మికిక్లి లోతైన సముదర్ములో ముంచివేయబడుట 

వానికి మేలు. 
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రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

రోమీయులకు 14:19 => కాబటిట్ సమాధానమును, పరసప్ర కేష్మాభివృదిధ్ని కలుగజేయువాటినే 

ఆసకిత్తో అనుసరింతము. 

రోమీయులకు 14:20 => భోజనము నిమితత్ము దేవుని పనిని పాడుచేయకుడి; సమసత్ పదారథ్ములు 

పవితర్ములే గాని అనుమానముతో తినువానికి అది దోషము. 

రోమీయులకు 14:21 => మాంసము తినుటగాని, దార్కాష్రసము తార్గుటగాని, నీ సహోదరునికడడ్ము 

కలుగజేయునది మరేదియు గాని, మానివేయుట మంచిది. 

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

తాను సమమ్తించిన విషయములో తనకుతానే తీరుప్ తీరుచ్కొననివాడు ధనుయ్డు. 

రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 8:9 => అయినను మీకు కలిగియునన్ యీ సావ్తంతర్య్మువలన బలహీనులకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 8:10 => ఏలయనగా జాఞ్నముగల నీవు విగర్హాలయమందు భోజనపంకిత్ని 

కూరుచ్ండగా ఒకడు చూచినయెడల, బలహీనమైన మనసాస్కిష్గల అతడు విగర్హములకు బలి 

యియయ్బడిన పదారథ్ములను తినుటకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనును గదా? 

1 కొరిందీయులకు 8:11 => అందువలన ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో ఆ బలహీనుడైన ఆ నీ 

సహోదరుడు నీ జాఞ్నమునుబటిట్ నశించును. 

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 8:13 => కాబటిట్ భోజనపదారథ్మువలన నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము 

కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెనన్టికిని మాంసము 

తినను. 
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1 కొరిందీయులకు 10:24 => ఎవడును తనకొరకే కాదు, ఎదుటివాని కొరకు మేలుచేయ 

చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:32 => యూదులకైనను, గీర్సు దేశసుథ్లకైనను, దేవుని సంఘమునకైనను 

అభయ్ంతరము కలుగజేయకుడి. 

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

రకిష్ంపబడవలెనని వారి పర్యోజనమును కోరుచు , అనిన్ విషయములలో అందరిని 

సంతోషపెటుట్చునాన్ను. 

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

దినము. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

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

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 32:6 => మోషే గాదీయులతోను రూబేనీయులతోను మీ సహోదరులు 

యుదధ్మునకు పోవుచుండగా మీరు ఇకక్డ కూరుచ్ండవచుచ్నా? 

యెహోషువ 1:15 => నది దాటి, యెహోవా మీకు దయచేసినటుల్ మీ సహోదరులకును విశార్ంతి 

దయచేయువరకు, అనగా మీ దేవుడైన యెహోవా వారికిచుచ్ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనువరకు 

మీరును సహాయము చేయవలెను. అపుప్డు తూరుప్న యొరాద్ను ఇవతల యెహోవా సేవకుడైన మోషే 

మీకిచిచ్న మీ సావ్సథ్య్మైన దేశమునకు మీరు తిరిగివచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

2 రాజులు 7:9 => వారు మనము చేయునది మంచిపని కాదు, నేటిదినము శుభ వరత్మానముగల 

దినము, మనము ఊరకొననేల? తెలల్వారువరకు మనము ఇచచ్ట నుండినయెడల ఏదైన నొక 

అపాయము మనకు సంభవించును గనుక మనము వెళి ల్ రాజు ఇంటివారితో సంగతి తెలియజెపుప్దము 

రండని ఒకరితోనొకరు చెపుప్కొని 

ఎసేత్రు 2:22 => ఈ సంగతి మొరెద్కైకి తెలియబడినందున అతడు దానిని రాణియైన ఎసేత్రుతో 

చెపెప్ను. ఎసేత్రు మొరెద్కై యొకక్ పేరట రాజునకు దాని తెలియజేసెను. 

ఎసేత్రు 4:5 => అపుప్డు ఎసేత్రు తనున్ కనిపెటిట్యుండుటకు రాజు నియమించిన షండులలో హతాకు 

అను ఒకని పిలిచి అది ఏమియైనది, ఎందుకైనది తెలిసికొనుటకు మొరెద్కైయొదద్కు వెళుల్మని ఆజఞ్ 

నిచెచ్ను. 

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

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 
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రోమీయులకు 15:2 => తన పొరుగువానికి కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ మనలో పర్తివాడును మేలైన 

దానియందు అతనిని సంతోషపరచవలెను. 

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. 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

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

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

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

వరిధ్లుల్చు సౌఖయ్ముగా ఉండవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

వచనము 8 

మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము పొందునంతగా, అనగా 

సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనెను. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 20:26 => మీలో ఆలాగుండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపప్వాడై యుండగోరునో వాడు మీ 

పరిచారకుడై యుండవలెను; 

మతత్యి 20:27 => మీలో ఎవడు ముఖుయ్డై యుండగోరునో వాడు మీ దాసుడై యుండవలెను. 
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మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

లూకా 22:27 => గొపప్వాడెవడు? భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండువాడా పరిచరయ్ చేయువాడా? పంకిత్ని 

కూరుచ్ండువాడే గదా? అయినను నేను మీ మధయ్ పరిచరయ్ చేయువానివలె ఉనాన్ను. 

యోహాను 13:14 => కాబటిట్ పర్భువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగినయెడల మీరును 

ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే. 

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

చేసితిని. 

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

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 14:15 => నీ సహోదరుడు నీ భోజనమూలముగా దుఃఖంచినయెడల నీవికను పేర్మ 

కలిగి నడుచుకొనువాడవు కావు. ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో వానిని నీ భోజనముచేత పాడు 

చేయకుము. 

రోమీయులకు 15:3 => కీర్సుత్కూడ తనున్ తాను సంతోషపరచుకొనలేదు గాని నినున్ నిందించువారి 

నిందలు నామీద పడెను. అని వార్యబడియునన్టుల్ ఆయనకు సంభవించెను. 

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

తండిర్యగు దేవుని మహిమపరచు నిమితత్ము,  
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1 కొరిందీయులకు 10:33 => ఈలాగు నేను కూడ సవ్పర్యోజనమును కోరక, అనేకులు 

రకిష్ంపబడవలెనని వారి పర్యోజనమును కోరుచు , అనిన్ విషయములలో అందరిని 

సంతోషపెటుట్చునాన్ను. 

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

నడుచుకొనుడి. 

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

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

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

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

1 పేతురు 4:1 => కీర్సుత్ శరీరమందు శర్మపడెను గనుక మీరును అటిట్ మనసుస్ను ఆయుధముగా 

ధరించుకొనుడి. 

1 యోహాను 2:6 => ఆయనయందు నిలిచియునన్వాడనని చెపుప్కొనువాడు ఆయన ఏలాగు 

నడుచుకొనెనో ఆలాగే తానును నడుచుకొన బదుధ్డైయునాన్డు. మనమాయనయందునాన్మని దీనివలన 

తెలిసికొనుచునాన్ము. 

ఆదికాండము 14:13 => తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని 

ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

కీరత్నలు 85:13 => నీతి ఆయనకుముందు నడచును ఆయన అడుగుజాడలలో అది నడచును. 

కీరత్నలు 119:47 => నీ ఆజఞ్లనుబటిట్ నేను హరిష్ంచెదను అవి నాకు పిర్యములు. 

సామెతలు 15:33 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జాఞ్నాభాయ్సమునకు 

సాధనము ఘనతకు ముందు వినయముండును.  

మతత్యి 23:11 => మీలో అందరికంటె గొపప్వాడు మీకు పరిచారకుడై యుండవలెను. 
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మారుక్ 1:35 => ఆయన పెందలకడనే లేచి యింకను చాలా చీకటి యుండగానే బయలుదేరి, 

అరణయ్పర్దేశమునకు వెళి ల్, అకక్డ పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

మారుక్ 10:45 => మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము 

చేయుటకును, అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము ఇచుచ్టకును వచెచ్ననెను. 

యోహాను 10:4 => మరియు అతడు తన సొంత గొఱఱ్లననిన్టిని వెలుపలికి నడిపించునపుడెలల్ 

వాటికి ముందుగా నడుచును; గొఱఱ్లు అతని సవ్రమెరుగును గనుక అవి అతనిని వెంబడించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:34 => గనుక ఆహారము పుచుచ్కొనుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను; 

ఇది మీ పార్ణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవని తలనుండియు ఒక వెండుర్కయైనను నశింపదని 

చెపుప్చు, ఆహారము పుచుచ్కొనుడని అందరిని బతిమాలెను. 

రోమీయులకు 15:2 => తన పొరుగువానికి కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ మనలో పర్తివాడును మేలైన 

దానియందు అతనిని సంతోషపరచవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:17 => అటువలె పర్భువుతో కలిసికొనువాడు ఆయనతో ఏకాతమ్యై యునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 10:24 => ఎవడును తనకొరకే కాదు, ఎదుటివాని కొరకు మేలుచేయ 

చూచుకొనవలెను. 

గలతీయులకు 4:19 => నా పిలల్లారా, కీర్సుత్ సవ్రూపము మీయందేరప్డు వరకు మీ విషయమై 

మరల నాకు పర్సవవేదన కలుగుచునన్ది. 

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. 

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

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

వచనము 9 
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అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో గాని, 

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

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యెషయా 8:8 => అవి యూదా దేశములోనికి వచిచ్ పొరిల్ పర్వహించును; అవి కుతికల లోతగును. 

ఇమామ్నుయేలూ, పకిష్ తన రెకక్లు విపుప్నపప్టివలె దాని రెకక్ల వాయ్పకము నీ దేశ వైశాలయ్మంతటను 

వాయ్పించును.  

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

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

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

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

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

దేవుడైయుండెను. 

యోహాను 1:2 => ఆయన ఆదియందు దేవునియొదద్ ఉండెను. సమసత్మును ఆయన మూలముగా 

కలిగెను, 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 
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యోహాను 17:5 => తండీర్, లోకము పుటట్కమునుపు నీయొదద్ నాకు ఏ మహిమయుండెనో ఆ 

మహిమతో ననున్ ఇపుప్డు నీయొదద్ మహిమపరచుము. 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రు హ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

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

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

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. 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

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 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 
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విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షుఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 1:6 => మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రపిప్ంచినపుప్డు 

దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమసాక్రము చేయవలెనని చెపుప్చునాన్డు. 

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

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

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

యుగయుగములకును ఒకక్టే రీతిగా ఉండును. 

ఆదికాండము 32:24 => యాకోబు ఒకక్డు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెలల్వారు వరకు అతనితో 

పెనుగులాడెను. 

ఆదికాండము 32:25 => తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. 

అపుప్డతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 

ఆదికాండము 32:27 => ఆయన నీ పేరేమని యడుగగా అతడు యాకోబు అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:29 => అపుప్డు యాకోబు నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందుకాయననీవు 

ఎందునిమితత్ము నా పేరు అడిగితివని చెపిప్ అకక్డ అతని నాశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

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

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 
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ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

యెహెజేక్లు 8:2 => అంతట నేను చూడగా అగిన్ని పోలిన ఆకారము నాకు కనబడెను, నడుము 

మొదలుకొని దిగువకు అగిన్మయమైనటుట్గాను, నడుము మొదలుకొని పైకి తేజోమయమైనటుట్గాను, 

కరుగుచునన్ అపరంజియైనటుట్గాను ఆయన నాకు కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 8:3 => మరియు చెయియ్వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా తలవెండుర్కలు పటుట్కొనగా 

ఆతమ్ భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ననెన్తిత్ , నేను దేవుని దరశ్నములను చూచుచుండగా 

యెరూషలేమునకు ఉతత్రపువైపుననునన్ ఆవరణ దావ్రముదగ గ్ర రోషము పుటిట్ంచు విగర్హసాథ్నములో 

ననున్ దించెను. 

యెహెజేక్లు 8:4 => అంతట లోయలో నాకు కనబడిన దరశ్నరూపముగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని 

పర్భావము అచచ్ట కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 8:5 => నరపుతుర్డా, ఉతత్రపువైపు తేరి చూడుమని యెహోవా నాకు సెలవియయ్గా నేను 

ఉతత్రపువైపు తేరి చూచితిని; ఉతత్రపువైపున బలిపీఠపు గుమమ్ము లోపల రోషము పుటిట్ంచు ఈ 

విగర్హము కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 8:6 => అంతట ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, వారు చేయుదానిని 

నీవు చూచుచునాన్వు గదా; నా పరిశుదధ్సథ్లమును నేను విడిచిపోవునటుల్గా ఇశార్యేలీయులు ఇకక్డ 

చేయు అతయ్ధికమైన హేయకృతయ్ములు చూచితివా? యీతటుట్ తిరిగినయెడల వీటికంటె మరి 

యధికమైన హేయకిర్యలు చూచెదవు. 

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

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

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

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 
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యెహోషువ 5:15 => అందుకు యెహోవా సేనాధిపతి నీవు నిలిచియునన్ యీ సథ్లము 

పరిశుదధ్మైనది, నీ పాదరక్షలను తీసివేయుమని యెహోషువతో చెపప్గా యెహోషువ ఆలాగు చేసెను. 

హోషేయ 12:3 => తలిల్ గరభ్మందు యాకోబు తన సహోదరుని మడిమెను పటుట్కొనెను, మగసిరి 

కలవాడై అతడు దేవునితో పోరాడెను. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

హోషేయ 12:5 => యెహోవా అని, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని, ఆయనకు 

జాఞ్పకారథ్నామము. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడ గ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోహాను 5:18 => ఆయన విశార్ంతి దినాచారము మీరుట మాతర్మేగాక, దేవుడు తన సొంత తండిర్ 

అని చెపిప్, తనున్ దేవునితో సమానునిగా చేసికొనెను గనుక ఇందునిమితత్మును యూదులు ఆయనను 

చంపవలెనని మరి ఎకుక్వగా పర్యతన్ము చేసిరి. 

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

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

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

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 8:59 => కాబటిట్ వారు ఆయనమీద రువువ్టకు రాళుల్ ఎతిత్రి గాని యేసు దాగి 

దేవాలయములోనుండి బయటికి వెళి ల్పోయెను. 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 10:33 => అందుకు యూదులు నీవు మనుషుయ్డవై యుండి దేవుడనని 

చెపుప్కొనుచునాన్వు గనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నినున్ రాళల్తో కొటుట్దుము గాని మంచి కిర్య 

చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

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

ఉనాన్మని మీరు గర్హించి తెలిసికొనునటుల్ ఆ కిర్యలను నముమ్డని వారితో చెపెప్ను. 

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

ననున్ చూచినవాడు తండిర్ని చూచియునాన్డు గనుక తండిర్ని మాకు కనుపరచుమని యేల 

చెపుప్చునాన్వు? 

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

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

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 21:6 => మరియు ఆయన నాతో ఇటల్నెను సమాపత్మైనవి; నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, 

అనగా ఆదియు అంతమునై యునన్వాడను; దపిప్గొను వానికి జీవజలముల బుగ గ్లోని జలమును నేను 

ఉచితముగా అనుగర్హింతును. 

నిరగ్మకాండము 39:27 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అహరోనుకును 

అతని కుమారులకును నేత పనియైన సనన్నార చొకాక్యిలను సనన్నార పాగాను అందమైన  

లేవీయకాండము 16:23 => అపుప్డు అహరోను పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వచిచ్, తాను 

పరిశుదధ్సథ్లములోనికి వెళి ల్నపుప్డు తాను వేసికొనిన నారబటట్లను తీసి అకక్డ వాటిని ఉంచి 

సంఖాయ్కాండము 19:2 => యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్ర విధి యేదనగా, ఇశార్యేలీయులు 

కళంకములేనిదియు మచచ్లేనిదియు ఎపుప్డును కాడి మోయనిదియునైన యెఱఱ్ని పెయయ్ను నీయొదద్కు 

తీసికొనిరావలెనని వారితో చెపుప్ము. 
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కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

యెషయా 46:5 => మేము సమానులమని ననున్ ఎవనికి సాటిచేయుదురు? మేము సమానులమని 

యెవని నాకు పోటిగా చేయుదురు? 

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

ఆయన నాతో చెపెప్ను. 

యెషయా 53:2 => లేతమొకక్వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొకక్వలెను అతడు 

ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, 

అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము లేదు.  

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

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

సముఖమునకు తేబడెను. 

జెకరాయ్ 3:8 => పర్ధానయాజకుడవైన యెహోషువా, నీయెదుట కూరుచ్ండు నీ సహకారులు 

సూచనలుగా ఉనాన్రు; నీవును వారును నామాట ఆలకింపవలెను, ఏదనగా చిగురు అను నా సేవకుని 

నేను రపిప్ంపబోవుచునాన్ను. 

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 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

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

తెలల్నివాయెను. 

Page  of 187 570



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

మతత్యి 22:45 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపిప్నయెడల, ఆయన ఏలాగు అతనికి 

కుమారుడగునని వారినడుగగా 

మారుక్ 9:2 => ఆరుదినములైన తరువాత, యేసు పేతురును యాకోబును యోహానును మాతర్ము 

వెంటబెటుట్కొని, యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా వారిని తోడుకొనిపోయి, వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

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

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

యోహాను 8:49 => యేసు నేను దయయ్ము పటిట్నవాడను కాను, నా తండిర్ని ఘనపరచువాడను; 

మీరు ననున్ అవమానపరచుచునాన్రు. 

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 13:4 => భోజనపంకిత్లోనుండి లేచి తన పైవసత్రము అవతల పెటిట్వేసి, యొక తువాలు 

తీసికొని నడుమునకు కటుట్కొనెను. 

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

తండిర్ నాకంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్నని 

మీరు సంతోషింతురు. 

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

పార్రిథ్ంచుటలేదు; వారి వాకయ్మువలన నాయందు విశావ్సముంచువారందరును ఏకమై యుండవలెనని 

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

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

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

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

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

సతరీయందు పుటిట్,  

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

1 తిమోతి 2:5 => దేవుడొకక్డే, దేవునికిని నరులకును మధయ్వరిత్యు ఒకక్డే; ఆయన కీర్సుత్యేసను 

నరుడు. 

వచనము 10 

భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున వంగునటుల్ను, 

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

యెషయా 50:5 => పర్భువగు యెహోవా నా చెవికి విను బుదిధ్ పుటిట్ంపగా నేను ఆయనమీద 

తిరుగుబాటు చేయలేదు వినకుండ నేను తొలగిపోలేదు.  
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యెషయా 50:6 => కొటుట్వారికి నా వీపును అపప్గించితిని వెండుర్కలు పెరికివేయువారికి నా 

చెంపలను అపప్గించితిని ఉమిమ్వేయువారికిని అవమానపరచువారికిని నా ముఖము దాచుకొనలేదు  

యెషయా 52:14 => నినున్ చూచి యే మనిషి రూపముకంటె అతని ముఖమును, నర రూపముకంటె 

అతని రూపమును చాల వికారమని చాలమంది యేలాగు విసమ్యమొందిరొ  

యెషయా 53:2 => లేతమొకక్వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొకక్వలెను అతడు 

ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, 

అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము లేదు.  

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

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

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

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

మారుక్ 9:12 => అందుకాయన ఏలీయా ముందుగా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట 

నిజమే; అయినను మనుషయ్కుమారుడు అనేక శర్మలుపడి, తృణీకరింపబడవలెనని వార్యబడుట 

ఏమి? 

రోమీయులకు 15:3 => కీర్సుత్కూడ తనున్ తాను సంతోషపరచుకొనలేదు గాని నినున్ నిందించువారి 

నిందలు నామీద పడెను. అని వార్యబడియునన్టుల్ ఆయనకు సంభవించెను. 
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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. 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

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

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరు ణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగు గ్పడక 

హెబీర్యులకు 2:12 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరతును, సమాజము మధయ్ నీ 

కీరిత్ని గానముచేతును అనెను. 

హెబీర్యులకు 2:13 => మరియు నేనాయనను నముమ్కొనియుందును అనియు ఇదిగో నేనును 

దేవుడు నాకిచిచ్న పిలల్లును అనియు చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 2:16 => ఏలయనగా ఆయన ఎంతమాతర్మును దేవదూతల సవ్భావమును 

ధరించుకొనక, అబార్హాము సంతాన సవ్భావమును ధరించుకొనియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 
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హెబీర్యులకు 2:18 => తాను శోధింపబడి శర్మ పొందెను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము 

చేయగలవాడైయునాన్డు. 

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 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

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

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

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

ఆయన నాతో చెపెప్ను. 

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

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

పర్సిదుధ్డై మహా ఘనుడుగా ఎంచబడును. 

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

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  
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యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

జెకరాయ్ 3:8 => పర్ధానయాజకుడవైన యెహోషువా, నీయెదుట కూరుచ్ండు నీ సహకారులు 

సూచనలుగా ఉనాన్రు; నీవును వారును నామాట ఆలకింపవలెను, ఏదనగా చిగురు అను నా సేవకుని 

నేను రపిప్ంపబోవుచునాన్ను. 

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 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:44 => మీలో ఎవడైనను పర్ముఖుడై యుండగోరినయెడల, వాడు అందరికి దాసుడై 

యుండవలెను. 

మారుక్ 10:45 => మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము 

చేయుటకును, అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము ఇచుచ్టకును వచెచ్ననెను. 

లూకా 22:27 => గొపప్వాడెవడు? భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండువాడా పరిచరయ్ చేయువాడా? పంకిత్ని 

కూరుచ్ండువాడే గదా? అయినను నేను మీ మధయ్ పరిచరయ్ చేయువానివలె ఉనాన్ను. 

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

బయలుదేరి వచెచ్ననియు, దేవునియొదద్కు వెళల్వలసియునన్దనియు యేసు ఎరిగి 

యోహాను 13:4 => భోజనపంకిత్లోనుండి లేచి తన పైవసత్రము అవతల పెటిట్వేసి, యొక తువాలు 

తీసికొని నడుమునకు కటుట్కొనెను. 
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యోహాను 13:5 => అంతట పళె ల్ములో నీళుల్పోసి శిషుయ్ల పాదములు కడుగుటకును, తాను 

కటుట్కొనియునన్ తువాలుతో తుడుచుటకును మొదలుపెటెట్ను.  

యోహాను 13:6 => ఇటుల్ చేయుచు ఆయన సీమోను పేతురునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు అతడు పర్భువా, 

నీవు నా పాదములు కడుగుదువా? అని ఆయనతో అనెను. 

యోహాను 13:7 => అందుకు యేసు నేను చేయుచునన్ది ఇపుప్డు నీకు తెలియదుగాని యికమీదట 

తెలిసికొందువని అతనితో చెపప్గా 

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 

యోహాను 13:9 => సీమోను పేతురు పర్భువా, నా పాదములు మాతర్మేగాక నాచేతులు నా తలకూడ 

కడుగుమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 

యోహాను 13:11 => తనున్ అపప్గించువానిని ఎరిగెను గనుక మీలో అందరు పవితుర్లు కారని 

ఆయన చెపెప్ను. 

యోహాను 13:12 => వారి పాదములు కడిగి తన పైవసత్రము వేసికొనిన తరువాత, ఆయన మరల 

కూరుచ్ండి నేను మీకు చేసిన పని మీకు తెలిసినదా? 

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

పర్భువును గనుక మీరిటుల్ పిలుచుట నాయ్యమే. 

యోహాను 13:14 => కాబటిట్ పర్భువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగినయెడల మీరును 

ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే. 

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

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

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

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

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

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

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

సతరీయందు పుటిట్,  

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 2:16 => ఏలయనగా ఆయన ఎంతమాతర్మును దేవదూతల సవ్భావమును 

ధరించుకొనక, అబార్హాము సంతాన సవ్భావమును ధరించుకొనియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 
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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. 

నిరగ్మకాండము 21:32 => ఆ యెదుద్ దాసునినైనను దాసినైనను పొడిచినయెడల వారి 

యజమానునికి ముపప్ది తులముల వెండి చెలిల్ంపవలెను. మరియు ఆ యెదుద్ను రాళల్తో 

చావకొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 16:4 => అతడు పర్తిషిఠ్తమైన చొకాక్యి తొడుగుకొని తన మానమునకు సనన్నార 

లాగులు తొడుగుకొని, సనన్నార దటిట్ కటుట్కొని సనన్నార పాగా పెటుట్కొనవలెను. అవి పర్తిషఠ్ 

వసత్రములు గనుక అతడు నీళల్తో దేహము కడుగుకొని వాటిని వేసికొనవలెను. 

1 సమూయేలు 18:4 => మరియు యోనాతాను తన దుపప్టిని తన కతిత్ని తన విలుల్ను నడికటుట్ను 

తీసి దావీదున కిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 6:20 => తన యింటివారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగిరాగా సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు దావీదును ఎదురొక్న బయలుదేరి వచిచ్ హీనసిథ్తి గల పనికతెత్లు చూచుచుండగా వయ్రుథ్డొకడు 

తన బటట్లను విపిప్వేసినటుట్గా ఇశార్యేలీయులకు రాజువైన నీవు నేడు బటట్లను తీసివేసి యెంత 

ఘనముగా కనబడితివని అపహాసయ్ము చేసినందున దావీదు 

1 రాజులు 12:7 => వారు ఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవై వారికి సేవచేసి మృదువైన 

మాటలతో వారికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నయెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి. 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 110:7 => మారగ్మున ఏటి నీళుల్ పానముచేసి ఆయన తల యెతుత్ను. 

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

ఏరప్రచుకొనిన నా సేవకుడును నాకు సాకుష్లు నాకు ముందుగా ఏ దేవుడును నిరిమ్ంపబడలేదు నా 

తరువాత ఏ దేవుడు నుండడు.  
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దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 

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

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

మతత్యి 3:15 => యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు 

తగియునన్దని అతనికి ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

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

తెలల్నివాయెను. 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 6:38 => తండిర్ నాకు అనుగర్హించువారందరును నాయొదద్కు వతుత్రు; నాయొదద్కు 

వచుచ్వానిని నేనెంతమాతర్మును బయటికి తోర్సివేయను. 

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

కీర్సుత్నకు శిరసుస్ దేవుడనియు మీరు తెలిసికొనవలెనని కోరుచునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

వచనము 11 

పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, 

దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై నామమును ఆయనకు 

అనుగర్హించెను. 

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

తెలల్నివాయెను. 

మారుక్ 9:2 => ఆరుదినములైన తరువాత, యేసు పేతురును యాకోబును యోహానును మాతర్ము 

వెంటబెటుట్కొని, యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా వారిని తోడుకొనిపోయి, వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

మారుక్ 9:3 => అంతలో ఆయన వసత్రములు పర్కాశమానమైనవియు మిగుల తెలల్నివియు ఆయెను; 

లోకమందు ఏ చాకలియును అంత తెలల్గా చలువచేయలేడు. 

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

తెలల్నివై ధగధగ మెరిసెను. 
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సామెతలు 15:33 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జాఞ్నాభాయ్సమునకు 

సాధనము ఘనతకు ముందు వినయముండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:33 => ఆయన దీనతవ్మునుబటిట్ ఆయనకు నాయ్యవిమరశ్ 

దొరకకపోయెను ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరింతురు? ఆయన జీవము భూమిమీదనుండి 

తీసివేయబడినది. 

హెబీర్యులకు 5 : 5 = > అటువలె కీర్సుత్కూడ పర్ధానయాజకుడగుటకు తనున్తానే 

మహిమపరచుకొనలేదు గాని నీవు నా కుమారుడవు, నేను నేడు నినున్ కనియునాన్ను. అని ఆయనతో 

చెపిప్నవాడే అయనను మహిమపరచెను 

హెబీర్యులకు 5:6 => ఆ పర్కారమే నీవు మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మము చొపుప్న నిరంతరము 

యాజకుడవై యునాన్వు అని మరియొకచోట చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

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. 

కీరత్నలు 40:6 => బలులనైనను నైవేదయ్ములనైనను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు 

నిరిమ్ంచియునాన్వు. దహన బలులనైనను పాపపరిహారారథ్ బలులనైనను నీవు తెమమ్నలేదు.  

కీరత్నలు 40:7 => అపుప్డు పుసత్కపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము నేను 

వచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 40:8 => నా దేవా, నీ చితత్ము నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ ధరమ్శాసత్రము నా 

ఆంతరయ్ములోనునన్ది. 
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యెషయా 50:5 => పర్భువగు యెహోవా నా చెవికి విను బుదిధ్ పుటిట్ంపగా నేను ఆయనమీద 

తిరుగుబాటు చేయలేదు వినకుండ నేను తొలగిపోలేదు.  

యెషయా 50:6 => కొటుట్వారికి నా వీపును అపప్గించితిని వెండుర్కలు పెరికివేయువారికి నా 

చెంపలను అపప్గించితిని ఉమిమ్వేయువారికిని అవమానపరచువారికిని నా ముఖము దాచుకొనలేదు  

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళి ల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

మతత్యి 26:42 => మరల రెండవమారు వెళి ల్ నా తండీర్, నేను దీనిని తార్గితేనే గాని యిది 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుట సాధయ్ము కానియెడల, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచుగాక అని పార్రిథ్ంచి 

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

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

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

హెబీర్యులకు 5:8 => ఆయన, కుమారుడై యుండియు తాను పొందిన శర్మలవలన విధేయతను 

నేరుచ్కొనెను. 

హెబీర్యులకు 5:9 => మరియు ఆయన సంపూరణ్సిదిధ్ పొందినవాడై, మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మములో 

చేరిన పర్ధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి, 

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

వేర్లాడదీయబడినవాడు దేవునికి శాపగర్సుత్డు గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ 

దేశమును నీవు అపవితర్పరచకుండునటుల్ అగతయ్ముగా ఆ దినమున వానిని పాతిపెటట్వలెను. 

కీరత్నలు 22:16 => కుకక్లు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి దురామ్రు గ్లు గుంపుకూడి ననున్ 

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

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

మహిమపరచితిని, మరల మహిమపరతును అని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

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

మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాటలాడెననిరి. 

యోహాను 12:30 => అందుకు యేసు ఈ శబద్ము నాకొరకు రాలేదు, మీకొరకే వచెచ్ను.  

యోహాను 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 

యోహాను 12:32 => నేను భూమిమీదనుండి పైకెతత్బడినయెడల అందరిని నాయొదద్కు 

ఆకరిష్ంచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 14:31 => అయినను నేను తండిర్ని పేర్మించుచునాన్నని లోకము తెలిసికొనునటుల్ తండిర్ 

నాకు ఆజాఞ్పించినది నెరవేరుచ్టకు నేనీలాగు చేయుచునాన్ను. లెండి, యికక్డనుండి వెళుల్దము. 

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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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 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 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,  

ఆదికాండము 7:5 => తనకు యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పర్కారము నోవహు యావతుత్ చేసెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:3 => ఏ ఊరు ఆ శవమునకు సమీపముగా ఉండునో ఆ ఊరి పెదద్లు 

ఏ పనికిని పెటట్బడక కాడి యీడవ్ని పెయయ్ను తీసికొని 

నాయ్యాధిపతులు 16:30 => నేనును ఫిలిషీత్యులును చనిపోదుము గాక అని చెపిప్ బలముతో 

వంగినపుప్డు గుడి ఆ సరాద్రుల మీదను దానిలోనునన్ జనులందరి మీదను పడెను. మరణకాలమున 

అతడు చంపినవారి శవముల లెకక్ జీవితకాలమందు అతడు చంపినవారి లెకక్కంటె ఎకుక్వాయెను. 

1 సమూయేలు 18:4 => మరియు యోనాతాను తన దుపప్టిని తన కతిత్ని తన విలుల్ను నడికటుట్ను 

తీసి దావీదున కిచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 6:20 => తన యింటివారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగిరాగా సౌలు కుమారెత్యగు 

మీకాలు దావీదును ఎదురొక్న బయలుదేరి వచిచ్ హీనసిథ్తి గల పనికతెత్లు చూచుచుండగా వయ్రుథ్డొకడు 

తన బటట్లను విపిప్వేసినటుట్గా ఇశార్యేలీయులకు రాజువైన నీవు నేడు బటట్లను తీసివేసి యెంత 

ఘనముగా కనబడితివని అపహాసయ్ము చేసినందున దావీదు 

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. 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 109:21 => యెహోవా పర్భువా, నీ నామమునుబటిట్ నాకు సహాయము చేయుము నీ కృప 

ఉతత్మమైనది గనుక ననున్ విడిపింపుము.  

కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 

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

పర్సిదుధ్డై మహా ఘనుడుగా ఎంచబడును. 

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

దానియేలు 10:16 => అపుప్డు నరసవ్రూపియగు ఒకడు నా పెదవులను ముటట్గా నేను నోరు తెరచి 

నాయెదుట నిలిచియునన్ వానితో ఇటల్ంటిని నా యేలినవాడా, యీ దరశ్నమువలన నాకు వేదన 

కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయెను, 
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మతత్యి 3:15 => యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు 

తగియునన్దని అతనికి ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మారుక్ 9:12 => అందుకాయన ఏలీయా ముందుగా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట 

నిజమే; అయినను మనుషయ్కుమారుడు అనేక శర్మలుపడి, తృణీకరింపబడవలెనని వార్యబడుట 

ఏమి? 

మారుక్ 14:36 => నాయనా తండీర్, నీకు సమసత్ము సాధయ్ము; ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగించుము; అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిముమ్ అనెను. 

లూకా 2:21 => ఆ శిశువునకు సునన్తి చేయవలసిన యెనిమిదవ దినము వచిచ్నపుప్డు, 

గరభ్మందాయన పడకమునుపు దేవదూత చేత పెటట్బడిన యేసు అను పేరు వారు ఆయనకు పెటిట్రి. 

లూకా 22:27 => గొపప్వాడెవడు? భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండువాడా పరిచరయ్ చేయువాడా? పంకిత్ని 

కూరుచ్ండువాడే గదా? అయినను నేను మీ మధయ్ పరిచరయ్ చేయువానివలె ఉనాన్ను. 

యోహాను 6:38 => తండిర్ నాకు అనుగర్హించువారందరును నాయొదద్కు వతుత్రు; నాయొదద్కు 

వచుచ్వానిని నేనెంతమాతర్మును బయటికి తోర్సివేయను. 

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 15:3 => కీర్సుత్కూడ తనున్ తాను సంతోషపరచుకొనలేదు గాని నినున్ నిందించువారి 

నిందలు నామీద పడెను. అని వార్యబడియునన్టుల్ ఆయనకు సంభవించెను. 

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

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 
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హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

వచనము 12 

కాగా నా పిర్యులారా, మీరెలల్పుప్డును విధేయులైయునన్ పర్కారము, నాయెదుట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే 

గాక మరి యెకుక్వగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, భయముతోను వణకుతోను మీ 

సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

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

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

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

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

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 
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కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

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

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

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 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. 

కీరత్నలు 69:29 => నేను బాధపడినవాడనై వాయ్కులపడుచునాన్ను దేవా, నీ రక్షణ ననున్ ఉదధ్రించును 

గాక.  

కీరత్నలు 69:30 => కీరత్నలతో నేను దేవుని నామమును సుత్తించెదను కృతజఞ్తాసుత్తులతో 

నేనాయనను ఘనపరచెదను  
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కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

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

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

ముగిసెను. 

కీరత్నలు 91:14 => అతడు ననున్ పేర్మించుచునాన్డు గనుక నేనతని తపిప్ంచెదను అతడు నా 

నామము నెరిగినవాడు గనుక నేనతని ఘనపరచెదను 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

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

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

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

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 
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సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

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

నాలకించి నీకు ఉతత్రమిచిచ్తిని రక్షణదినమందు నినున్ ఆదుకొంటిని. బయలువెళుల్డి అని 

బంధింపబడినవారితోను బయటికి రండి అని చీకటిలో నునన్వారితోను చెపుప్చు దేశమును చకక్పరచి 

పాడైన సావ్సథ్య్ములను పంచిపెటుట్టకై నినున్ కాపాడి పర్జలకు నిబంధనగా నియమించితిని.  

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

పర్సిదుధ్డై మహా ఘనుడుగా ఎంచబడును. 

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

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

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

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

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

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

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

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

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

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

లూకా 10:22 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నాకు అపప్గింపబడియునన్ది; కుమారుడెవడో, తండిర్ 

తపప్ మరెవడును ఎరుగడు; తండిర్ ఎవడో, కుమారుడును కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ 

నుదేద్శించునో వాడును తపప్, మరెవడును ఎరుగడని చెపెప్ను. 

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

అపప్గించియునాన్డు. 

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

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

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

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 
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యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

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

బయలుదేరి వచెచ్ననియు, దేవునియొదద్కు వెళల్వలసియునన్దనియు యేసు ఎరిగి 

యోహాను 17:1 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ యిటల్నెను తండీర్, నా గడియ 

వచిచ్యునన్ది. 

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

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

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

నితయ్జీవము. 

యోహాను 17:5 => తండీర్, లోకము పుటట్కమునుపు నీయొదద్ నాకు ఏ మహిమయుండెనో ఆ 

మహిమతో ననున్ ఇపుప్డు నీయొదద్ మహిమపరచుము. 

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

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

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:34 => దావీదు పరలోకమునకు ఎకిక్పోలేదు; అయితే అతడిటల్నెను నేను 

నీ శతుర్వులను నీ పాదములకిర్ంద పాదపీఠ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:35 => ముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని 

పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 

రోమీయులకు 14:11 => నా తోడు, పర్తి మోకాలును నా యెదుట వంగును, పర్తి నాలుకయు 

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:26 => కడపట నశింపజేయబడు శతుర్వు మరణము. 

1 కొరిందీయులకు 15:27 => దేవుడు సమసత్మును కీర్సుత్ పాదములకిర్ంద లోపరచియుంచెను. 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దని చెపిప్నపుప్డు ఆయనకు సమసత్మును లోపరచినవాడు తపప్ 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దను సంగతి విశదమే. 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 
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ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

2 పేతురు 1:17 => ఆయన మహాతమ్య్మును మేము కనున్లార చూచినవారమై తెలిపితివిు. ఈయన 

నా పిర్ య కు మా రు డు ఈ య న యం దు నే ను ఆ నం దిం చు చు నాన్ ను అ ను శ బద్ ము 

మహాదివయ్మహిమనుండి ఆయనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, తండిర్యైన దేవునివలన ఘనతయు 

మహిమయు ఆయన పొందగా 

పర్కటన 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. 

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

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 89:27 => కావున నేను అతని నా జేయ్షఠ్కుమారునిగా చేయుదును భూరాజులలో 

అతుయ్నన్తునిగా నుంచెదను. 

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. 
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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. 

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

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 1:4 => మందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 

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

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

ఆదికాండము 41:41 => మరియు ఫరోచూడుము, ఐగుపుత్ దేశమంతటి మీద నినున్ 

నియమించియునాన్నని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 8:9 => అతని తలమీద పాగాను పెటిట్, ఆ పాగామీదను అతని నొసట 

పరిశుదధ్కిరీటముగా బంగారు రేకును కటెట్ను. ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 14:6 => సజీవమైన పకిష్ని ఆ దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును 

హిసోస్పును తీసికొని పారు నీటిపైని చంపిన పకిష్రకత్ములో వాటిని సజీవమైన పకిష్ని ముంచి 

యెహోషువ 3:7 => అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ 

నీకును తోడైయుందునని ఇశార్యేలీయులందరు ఎరుగునటుల్ నేడు వారి కనున్లయెదుట నినున్ 

గొపప్చేయ మొదలుపెటెట్దను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:1 => దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను తన రాజయ్మందు సిథ్రపరచబడగా 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనితో కూడ ఉండి అతనిని బహు ఘనుడైన రాజునుగా చేసెను. 

కీరత్నలు 8:1 => యెహోవా మా పర్భువా, ఆకాశములలో నీ మహిమను కనుపరచువాడా, 

భూమియందంతట నీ నామము ఎంత పర్భావము గలది. 
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కీరత్నలు 16:6 => మనోహర సథ్లములలో నాకు పాలు పార్పిత్ంచెను శేర్షఠ్మైన సావ్సథ్య్ము నాకు 

కలిగెను. 

కీరత్నలు 18:48 => ఆయన నా శతుర్వులచేతిలోనుండి ననున్ విడిపించును. నా మీదికి 

లేచువారికంటె ఎతుత్గా నీవు ననున్హెచిచ్ంచుదువు బలాతాక్రముచేయు మనుషుయ్ల చేతిలోనుండి నీవు 

ననున్ విడిపించుదువు 

కీరత్నలు 18:50 => నీవు నియమించిన రాజునకు గొపప్ రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన 

దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయ్ము కనికరము చూపువాడవు 

కీరత్నలు 21:5 => నీ రక్షణవలన అతనికి గొపప్ మహిమ కలిగెను గౌరవ పర్భావములను నీవు 

అతనికి ధరింపజేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 45:2 => నరులకంటె నీవు అతిసుందరుడవై యునాన్వు నీ పెదవులమీద దయారసము 

పోయబడియునన్ది కావున దేవుడు నితయ్ము నినున్ ఆశీరవ్దించును.  

కీరత్నలు 47 :2 => యెహోవా మహోనన్తుడు భయంకరుడు ఆయన సరవ్భూమికి 

మహారాజైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 89:4 => తరతరములకు నీ సింహాసనమును సాథ్పించెదనని చెపిప్ నా సేవకుడైన దావీదుతో 

పర్మాణము చేసియునాన్ను. (సెలా.)  

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.  

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

పరిమళతైలముతో సమానము కనయ్కలు నినున్ పేర్మించుదురు. 

పరమగీతము 3 :11 => సీయోను కుమారెత్లారా , వేంచేయుడి కిరీటము ధరించిన 

సొలొమోనురాజును చూడుడి వివాహదినమున అతని తలిల్ అతనికి పెటిట్న కిరీటము చూడుడి ఆ 

దినము అతనికి బహు సంతోషకరము.  
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పరమగీతము 5:10 => నా పిర్యుడు ధవళవరు ణ్డు రతన్వరు ణ్డు పదివేలమంది పురుషులలో అతని 

గురిత్ంపవచుచ్ను 

యెషయా 12:4 => యెహోవాను సుత్తించుడి ఆయన నామమును పర్కటించుడి జనములలో ఆయన 

కిర్యలను పర్చురము చేయుడి ఆయన నామము ఘనమైనదని జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుడి. 

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

వృథాగా వయ్యపరచి యునాన్ననుకొంటిని నాకు నాయ్యకరత్ యెహోవాయే, నా బహుమానము నా 

దేవుని యొదద్నే యునన్ది.  

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 21:27 => నేను దానిని పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును; దాని 

సావ్సథ్య్కరత్ వచుచ్వరకు అదియు నిలువదు, అపుప్డు నేను దానిని అతనికిచెచ్దను.  

యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

జెకరాయ్ 14:16 => మరియు యెరూషలేము మీదికి వచిచ్న అనయ్జనులలో శేషించిన వారందరును 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయను రాజునకు మొర్కుక్టకును పరణ్శాలపండుగ 

ఆచరించుటకును ఏటేట వతుత్రు. 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

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

పర్యాణమై 
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యోహాను 3:31 => పైనుండి వచుచ్వాడు అందరికి పైనునన్వాడు; భూమినుండి వచుచ్వాడు 

భూసంబంధియై భూసంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడును; పరలోకమునుండి వచుచ్వాడు 

అందరికి పైగానుండి 

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

మా దేవుడని మీరెవరినిగూరిచ్ చెపుప్దురో ఆ నా తండిర్యే ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

యోహాను 17:10 => నావనిన్యు నీవి, నీవియు నావి; వారియందు నేను మహిమపరచబడి 

యునాన్ను. 

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

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబు అనువారి దేవుడు, అనగా మన 

పితరుల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహిమపరచియునాన్డు; మీరాయనను అపప్గించితిరి, 

పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశచ్యించినపుప్డు మీరు అతని యెదుట ఆయనను 

నిరాకరించితిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:33 => ఆయన దీనతవ్మునుబటిట్ ఆయనకు నాయ్యవిమరశ్ 

దొరకకపోయెను ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరింతురు? ఆయన జీవము భూమిమీదనుండి 

తీసివేయబడినది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

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

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 
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పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

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

ఒకక్డే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్; ఆయననుండి సమసత్మును కలిగెను; ఆయన నిమితత్ము 

మనమునాన్ము. మరియు మనకు పర్భువు ఒకక్డే; ఆయన యేసుకీర్సుత్; ఆయనదావ్రా సమసత్మును 

కలిగెను; మనము ఆయనదావ్రా కలిగినవారము. 

1 కొరిందీయులకు 15:27 => దేవుడు సమసత్మును కీర్సుత్ పాదములకిర్ంద లోపరచియుంచెను. 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దని చెపిప్నపుప్డు ఆయనకు సమసత్మును లోపరచినవాడు తపప్ 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దను సంగతి విశదమే. 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

ఎఫెసీయులకు 1:10 => 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. 

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

బలపరచబడునటుల్గాను, 

కొలొసస్యులకు 2:10 => మరియు ఆయనయందు మీరును సంపూరు ణ్లై యునాన్రు; ఆయన సమసత్ 

పర్ధానులకును అధికారులకును శిరసైస్యునాన్డు; 

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

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 
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హెబీర్యులకు 2:8 => ఆయన సమసత్మును లోపరచినపుప్డు వానికి లోపరచకుండ దేనిని 

విడిచిపెటట్లేదు. పర్సుత్తమందు మనము సమసత్మును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు గాని  

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 

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

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

పర్కటన 5:6 => మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును మధయ్ను, 

వధింపబడినటుల్ండిన గొఱఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లును ఏడు 

కనున్లు నుండెను. ఆ కనున్లు భూమియందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

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. 

వచనము 13 

ఎందుకనగా మీరు ఇచఛ్యించుటకును కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసికొనుటకును, తన దయాసంకలప్ము 

నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

ఆదికాండము 41:43 => తన రెండవ రథముమీద అతని నెకిక్ంచెను. అపుప్డు వందనము చేయుడని 

అతని ముందర జనులు కేకలువేసిరి. అటుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీద అతని నియమించెను. 

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 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగు గ్పడుదురు  

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

మతత్యి 27:29 => ముండల్ కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలకు పెటిట్, ఒక రెలుల్ ఆయన 

కుడిచేతిలోనుంచి, ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని యూదుల రాజా, నీకు శుభమని ఆయనను 

అపహసించి 

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

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:4 => అయితే దేవోకిత్ అతనితో ఏమి చెపుప్చునన్ది? బయలుకు మోకాళూ ల్నని 

యేడువేలమంది పురుషులను నేను శేషముగా నుంచుకొనియునాన్ను. 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 

రోమీయులకు 14:11 => నా తోడు, పర్తి మోకాలును నా యెదుట వంగును, పర్తి నాలుకయు 

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

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

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

హెబీర్యులకు 1:6 => మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రపిప్ంచినపుప్డు 

దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమసాక్రము చేయవలెనని చెపుప్చునాన్డు. 

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

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

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

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 
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సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

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

చేసిరి. 

మతత్యి 12:40 => యోనా మూడు రాతిర్ంబగళుల్ తివిుంగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు 

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 4:9 => ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొకక్ కిర్ంది భాగములకు 

దిగెననియు అరథ్మిచుచ్చునన్ది గదా. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

ఆదికాండము 24:26 => ఆ మనుషుయ్డు తన తలవంచి యెహోవాకు మొర్కిక్  

ఆదికాండము 37:7 => అదేమనగా మనము చేనిలో పనలు కటుట్చుంటిమి; నా పన లేచి 

నిలుచుండగా మీ పనలు నా పనను చుటుట్కొని నా పనకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

ఆదికాండము 43:26 => యోసేపు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వారు తమచేతులలోనునన్ కానుకను 

ఇంటిలోనికి తెచిచ్ అతనికిచిచ్, అతనికి నేలను సాగిలపడిరి. 
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ఆదికాండము 44:14 => అపుప్డు యూదాయును అతని సహోదరులును యోసేపు ఇంటికి వచిచ్రి. 

అతడింక అకక్డనే ఉండెను గనుక వారు అతని యెదుట నేలను సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 24:7 => నీళుల్ అతని బొకెక్నలనుండి కారును అతని సంతతి బహు 

జలములయొదద్ నివసించును అతని రాజు అగగుకంటె గొపప్వాడగును అతని రాజయ్ము 

అధికమైనదగును. 

సంఖాయ్కాండము 24:19 => యాకోబు సంతానమున యేలిక పుటుట్ను. అతడు పటట్ణములోని 

శేషమును నశింపజేయును. 

1 రాజులు 19:18 => అయినను ఇశార్యేలు వారిలో బయలునకు మోకాళూ ల్నకయు, నోటితో వాని 

ముదుద్పెటుట్కొనకయునుండు ఏడు వేలమంది నాకు ఇంకను మిగిలియుందురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => వారు అరిప్ంచుట ముగించిన తరువాత రాజును 

అతనితోకూడనునన్ వారందరును తమ తలలు వంచి ఆరాధించిరి. 

ఎసేత్రు 3:2 => కాబటిట్ రాజు గుమమ్మున నునన్ రాజసేవకులందరును రాజాజాఞ్నుసారముగా 

మోకాళూ ల్ని హామానునకు నమసక్రించిరి. మొరెద్కై వంగకయు నమసాక్రము చేయకయు నుండగా 

కీరత్నలు 8:1 => యెహోవా మా పర్భువా, ఆకాశములలో నీ మహిమను కనుపరచువాడా, 

భూమియందంతట నీ నామము ఎంత పర్భావము గలది. 

కీరత్నలు 22:29 => భూమిమీద వరిథ్లుల్చునన్వారందరు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

నమసాక్రము చేసెదరు తమ పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సనిన్ధిని 

మోకరించెదరు 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

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

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 
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కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

కీరత్నలు 103:19 => యెహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనమును సిథ్రపరచియునాన్డు. ఆయన 

అనిన్టిమీద రాజయ్పరిపాలన చేయుచునాన్డు.  

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

పరిమళతైలముతో సమానము కనయ్కలు నినున్ పేర్మించుదురు. 

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

వృథాగా వయ్యపరచి యునాన్ననుకొంటిని నాకు నాయ్యకరత్ యెహోవాయే, నా బహుమానము నా 

దేవుని యొదద్నే యునన్ది.  

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

యెహెజేక్లు 21:27 => నేను దానిని పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును; దాని 

సావ్సథ్య్కరత్ వచుచ్వరకు అదియు నిలువదు, అపుప్డు నేను దానిని అతనికిచెచ్దను.  

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 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

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

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూ ల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

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

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

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

కీర్సుత్నకు శిరసుస్ దేవుడనియు మీరు తెలిసికొనవలెనని కోరుచునాన్ను. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

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

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

వచనము 14 

మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును అనిందుయ్లునైన దేవుని 

కుమారులగునటుల్, 

కీరత్నలు 18:49 => అందువలన యెహోవా, అనయ్జనులలో నేను నినున్ ఘనపరచెదను నీ నామకీరత్న 

గానము చేసెదను. 

మతత్యి 10:32 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఒపుప్కొనువాడెవడో పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్యెదుట నేనును వానిని ఒపుప్కొందును. 

యోహాను 9:22 => వాని తలిదండుర్లు యూదులకు భయపడి ఆలాగు చెపిప్రి; ఎందుకనిన ఆయన 

కీర్సుత్ అని యెవరైనను ఒపుప్కొనినయెడల వానిని సమాజమందిరములోనుండి వెలివేతుమని 

యూదులు అంతకుమునుపు నిరణ్యించుకొని యుండిరి. 

యోహాను 12:42 => అయినను అధికారులలో కూడ అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి 

గాని , సమాజములోనుండి వెలివేయబడుదుమేమోయని పరిసయుయ్లకు భయపడి వారు 

ఒపుప్కొనలేదు. 

రోమీయులకు 10:9 => అదేమనగా యేసు పర్భువని నీ నోటితో ఒపుప్కొని, దేవుడు 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయమందు విశవ్సించినయెడల, నీవు రకిష్ంపబడుదువు. 

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

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 
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1 యోహాను 4:2 => యేసుకీర్సుత్ శరీరధారియై వచెచ్నని, యే ఆతమ్ ఒపుప్కొనునో అది దేవుని 

సంబంధమైనది;  

1 యోహాను 4:15 => యేసు దేవుని కుమారుడని యెవడు ఒపుప్కొనునో, వానిలో దేవుడు 

నిలిచియునాన్డు, వాడు దేవునియందునాన్డు. 

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

లోకములో బయలుదేరియునాన్రు. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

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

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

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

పర్భువును గనుక మీరిటుల్ పిలుచుట నాయ్యమే. 

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

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 10:9 => అదేమనగా యేసు పర్భువని నీ నోటితో ఒపుప్కొని, దేవుడు 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయమందు విశవ్సించినయెడల, నీవు రకిష్ంపబడుదువు. 
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రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

రోమీయులకు 10:11 => ఏమనగా, ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడును సిగు గ్పడడని 

లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

రోమీయులకు 14:11 => నా తోడు, పర్తి మోకాలును నా యెదుట వంగును, పర్తి నాలుకయు 

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

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

ఒకక్డే దేవుడునాన్డు. ఆయన తండిర్; ఆయననుండి సమసత్మును కలిగెను; ఆయన నిమితత్ము 

మనమునాన్ము. మరియు మనకు పర్భువు ఒకక్డే; ఆయన యేసుకీర్సుత్; ఆయనదావ్రా సమసత్మును 

కలిగెను; మనము ఆయనదావ్రా కలిగినవారము. 

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

శాపగర్సుత్డని చెపప్డనియు, పరిశుదాధ్తమ్వలన తపప్ ఎవడును యేసు పర్భువని చెపప్లేడనియు నేను 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుయ్డు భూసంబంధియై మంటినుండి పుటిట్నవాడు, 

రెండవ మనుషుయ్డు పరలోకమునుండి వచిచ్నవాడు. 

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. 
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యోహాను 13:32 => దేవుడు ఆయనయందు మహిమపరచబడినయెడల, దేవుడు తనయందు 

ఆయనను మహిమపరచును; వెంటనే ఆయనను మహిమపరచును. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

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

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

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

మహిమపరచును. 

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

మీకు తెలియజేయునని నేను చెపిప్తిని. 

యోహాను 17:1 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ యిటల్నెను తండీర్, నా గడియ 

వచిచ్యునన్ది. 

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

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

ఆదికాండము 37:10 => అతడు తన తండిర్తోను తన సహోదరులతోను అది తెలియచెపిప్నపుప్డు 

అతని తండిర్ అతనితో నీవు కనిన యీ కల యేమిటి? నేను నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును 

నిశచ్యముగా వచిచ్ నీకు సాషాట్ంగపడుదుమా అని అతని గదిద్ంచెను 

ఆదికాండము 43:26 => యోసేపు ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు వారు తమచేతులలోనునన్ కానుకను 

ఇంటిలోనికి తెచిచ్ అతనికిచిచ్, అతనికి నేలను సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 44:14 => అపుప్డు యూదాయును అతని సహోదరులును యోసేపు ఇంటికి వచిచ్రి. 

అతడింక అకక్డనే ఉండెను గనుక వారు అతని యెదుట నేలను సాగిలపడిరి. 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 
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సంఖాయ్కాండము 24:7 => నీళుల్ అతని బొకెక్నలనుండి కారును అతని సంతతి బహు 

జలములయొదద్ నివసించును అతని రాజు అగగుకంటె గొపప్వాడగును అతని రాజయ్ము 

అధికమైనదగును. 

సంఖాయ్కాండము 24:19 => యాకోబు సంతానమున యేలిక పుటుట్ను. అతడు పటట్ణములోని 

శేషమును నశింపజేయును. 

2 సమూయేలు 5:24 => కంబళిచెటల్ కొనలను చపుప్డు వినగానే ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుటకై 

యెహోవా బయలుదేరుచునాన్డు గనుక అపుప్డే నీవు తవ్రగా బయలుదేరవలెనని సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:24 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైయునాన్డని నీ పేరు ఎనన్టికిని ఘనపరచబడునటుల్ నీవు సెలవిచిచ్న మాట 

నిశచ్యముగా సిథ్రపరచబడును గాక; మరియు నీ దాసుడైన దావీదు సంతతి నీ యెదుట 

సిథ్రపరచబడునుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:29 => వారు అరిప్ంచుట ముగించిన తరువాత రాజును 

అతనితోకూడనునన్ వారందరును తమ తలలు వంచి ఆరాధించిరి. 

కీరత్నలు 8:1 => యెహోవా మా పర్భువా, ఆకాశములలో నీ మహిమను కనుపరచువాడా, 

భూమియందంతట నీ నామము ఎంత పర్భావము గలది. 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

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

తనాన్శీరవ్దింపవలెనని కోరుకొనును దేశములో పర్మాణము చేయువాడు నమమ్దగిన దేవుని తోడని 
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పర్మాణము చేయును పూరవ్ము కలిగిన బాధలు నా దృషిట్కి మరువబడును అవి నా దృషిట్కి 

మరుగవును.  

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 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

పంపినవాని చేరుచ్కొనును. 

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

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

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

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

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

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

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

కీర్సుత్నకు శిరసుస్ దేవుడనియు మీరు తెలిసికొనవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 12:5 => మరియు పరిచరయ్లు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని పర్భువు ఒకక్డే. 

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

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ తండిర్యునైన దేవుడు సుత్తింపబడునుగాక. 
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2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

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

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

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

కలుగును గాక. ఆమేన . 

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

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

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

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

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

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 4:11 => 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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పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

వచనము 15 

సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 4:14 => మిముమ్ను సిగు గ్పరచవలెనని కాదుగాని నా పిర్యమైన పిలల్లని మీకు 

బుదిధ్చెపుప్టకు ఈ మాటలు వార్యుచునాన్ను. 

1 పేతురు 2:11 => పిర్యులారా, మీరు పరదేశులును యాతిర్కులునై యునాన్రు గనుక ఆతమ్కు 

విరోధముగా పోరాడు శరీరాశలను విసరిజ్ంచి, 

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

సంతోషముతో పార్రథ్న చేయుచు,  

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

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

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

వినుచునన్టిట్యు పోరాటము మీకును కలిగియునన్ందున 

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

సామెతలు 10:16 => నీతిమంతుని కషాట్రిజ్తము జీవదాయకము భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి 

పాపము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 13:4 => సోమరి ఆశపడును గాని వాని పార్ణమునకేమియు దొరకదు శర్దధ్గలవారి 

పార్ణము పుషిట్గా నుండును. 

మతత్యి 11:12 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను దినములు మొదలుకొని యిపప్టి వరకు 

పరలోకరాజయ్ము బలాతాక్రముగా పటట్బడుచునన్ది, బలాతాక్రులు దాని నాకర్మించుకొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

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

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

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

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

అడుగగా 

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

కిర్యయని వారితో చెపెప్ను.  

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

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 9:24 => పందెపురంగమందు పరుగెతుత్వారందరు పరుగెతుత్దురుగాని యొకక్డే 

బహుమానము పొందునని మీకు తెలియదా? అటువలె మీరు బహుమానము పొందునటుల్గా 

పరుగెతుత్డి. 

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

మితముగా ఉండును. వారు క్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును, మనమైతే అక్షయమగు 

కిరీటమును పొందుటకును మితముగా ఉనాన్ము. 

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

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

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

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

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. 

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

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

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

చెలిల్ంచుచునాన్ము. 

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

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 

Page  of 233 570



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

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

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

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

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

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

ఆవరించియునన్ందున 

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

సదు గ్ణమును, సదు గ్ణమునందు 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.  

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

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  
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రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదోధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

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

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 

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

సమసత్మును చేయుచునాన్ను. 

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

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 
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ఎజార్ 10:3 => కాబటిట్ యీ పని ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా జరుగునటుల్ ఏలినవాడవైన నీ 

యోచననుబటిట్యు, దైవాజఞ్కు భయపడువారి యోచననుబటిట్యు, ఈ భారయ్లను వారికి పుటిట్నవారిని 

వెలివేయించెదమని మన దేవునితో నిబంధన చేసికొనెదము. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగు గ్నొందుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

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

పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 

1 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. 

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

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 
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హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 

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

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

హెబీర్యులకు 12:29 => ఏలయనగా మన దేవుడు దహించు అగిన్యైయునాన్డు. 

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

మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

యెహోషువ 24:31 => యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్తికి యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కిర్యలనిన్టిని ఎరిగిన పెదద్ల దినములనిన్టను ఇశార్యేలీయులు 

యెహోవాను సేవించుచు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 2:7 => యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్దికినవారై 

యెహోవా ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచిన పెదద్ల దినములనిన్టను పర్జలు 

యెహోవాను సేవించుచువచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

2 సమూయేలు 5:24 => కంబళిచెటల్ కొనలను చపుప్డు వినగానే ఫిలిషీత్యులను హతము చేయుటకై 

యెహోవా బయలుదేరుచునాన్డు గనుక అపుప్డే నీవు తవ్రగా బయలుదేరవలెనని సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:15 => కంబళిచెటల్ కొనలయందు కాళల్చపుప్డు నీకు వినబడునపుప్డు 

వారితో యుదధ్ము కలుపుటకై బయలుదేరి వారిమీద పడుము; ఆ చపుప్డు వినబడునపుప్డు ఫిలిషీత్యుల 

దండును హతము చేయుటకై దేవుడు నీకు ముందుగా బయలువెళి ల్యునాన్డని తెలిసికొనుమని 

సెలవిచెచ్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

నెహెమాయ్ 7:5 => జనసంఖయ్ చేయునటుల్ నా దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుటిట్ంపగా, 

పర్ధానులను అధికారులను జనులను నేను సమకూరిచ్తిని. అంతలో ముందు వచిచ్నవారినిగూరిచ్న 

వంశావళి గర్ంథము నాకు కనబడెను, అందులో వార్యబడిన వంశావళులు ఇవి. 

కీరత్నలు 57:2 => మహోనన్తుడైన దేవునికి నా కారయ్ము సఫలముచేయు దేవునికి నేను 

మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 63:8 => నా పార్ణము నినున్ అంటి వెంబడించుచునన్ది నీ కుడిచేయి ననున్ 

ఆదుకొనుచునన్ది. 

కీరత్నలు 80:18 => అపుప్డు మేము నీయొదద్నుండి తొలగిపోము నీవు మముమ్ను బర్దికింపుము 

అపుప్డు నీ నామమునుబటిట్యే మేము మొఱఱ్పెటుట్దుము 

కీరత్నలు 99:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు జనములు వణకును ఆయన కెరూబులమీద 

ఆసీనుడైయునాన్డు భూమి కదలును. 

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.  

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

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

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

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

యోవేలు 2:1 => సీయోను కొండమీద బాకా ఊదుడి నా పరిశుదధ్ పరవ్తముమీద హెచచ్రికనాదము 

చేయుడి యెహోవా దినము వచుచ్చునన్దనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు 

వణకుదురు గాక. 
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హగ గ్యి 1:14 => యెహోవా యూదాదేశపు అధికారియగు షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలు 

యొకక్ మనసుస్ను, పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువ మనసుస్ను, 

శేషించిన జనులందరి మనసుస్ను పేర్రేపింపగా 

మతత్యి 26:35 => పేతురాయనను చూచి నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను, నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్ననెను; అదే పర్కారము శిషుయ్లందరు అనిరి. 

మారుక్ 14:38 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

లూకా 8:47 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:11 => సంఘమంతటికిని, ఈ సంగతులు వినిన వారికందరికిని మిగుల 

భయము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:23 => అతనికి నలువది ఏండుల్ నిండవచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులైన తన 

సహోదరులను చూడవలెననన్ బుదిధ్ పుటెట్ను. 

రోమీయులకు 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 

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

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

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

ఐశవ్రయ్వంతులైతిరి, మముమ్ను విడిచిపెటిట్ మీరు రాజులైతిరి; అవును, మేమును మీతోకూడ 

రాజులమగునటుల్ మీరు రాజులగుట నాకు సంతోషమే గదా? 

2 కొరిందీయులకు 2:9 => మీరనిన్ విషయములందు విధేయులైయునాన్రేమో అని మీ యోగయ్త 

తెలిసికొనుటకే గదా పూరవ్ము వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 
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ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

గలతీయులకు 4:18 => నేను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక యెలల్పుప్డును మంచి 

విషయములో ఆసకిత్గానుండుట యుకత్మే. 

ఎఫెసీయులకు 6:6 => మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, 

కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => మేము మీకు ఆజాఞ్పించువాటిని మీరు చేయుచునాన్రనియు, ఇక 

చేయుదురనియు పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ నమమ్కము కలిగియునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14 => ఈ పతిర్క మూలముగా మేము చెపిప్న మాటకు ఎవడైనను 

లోబడనియెడల అతనిని కనిపెటిట్, అతడు సిగు గ్పడు నిమితత్ము అతనితో సాంగతయ్ము చేయకుడి. 

హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 

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

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

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

వచనము 16 

అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. 

అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము నిష పర్యోజనము కాలేదనియు 

కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 
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యెషయా 26:12 => యెహోవా, నీవు మాకు సమాధానము సిథ్రపరచుదువు నిజముగా నీవు మా 

పక్షముననుండి మా పనులనిన్టిని సఫలపరచుదువు.  

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యిరిమ్యా 32:38 => వారు నాకు పర్జలైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

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. 

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

వారనేకులు పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

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

సమరుథ్లమని కాదు; మా సామరథ్య్ము దేవుని వలననే కలిగియునన్ది. 

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

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

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

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

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

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

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

1 రాజులు 8:58 => తన మారగ్ములనిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్గాను, తాను మన 

పితరులకిచిచ్న ఆజఞ్లను కటట్డలను విధులను చేకొనునటుల్గాను, మన హృదయములను తనతటుట్ 

తిర్పుప్కొనును గాక. 
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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 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:16 => మా దేవా యెహోవా, నీ పరిశుదధ్ నామముయొకక్ ఘనతకొరకు 

మందిరమును కటిట్ంచుటకై మేము సమకూరిచ్న యీ వసుత్ సముదాయమును నీవలన కలిగినదే, 

అంతయు నీదియైయునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:18 => అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా 

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

ఎజార్ 1:1 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు యిరీమ్యా దావ్రా 

పలుకబడిన తన వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మనసుస్ను 

పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతట చాటింపు చేయించి వార్తమూలముగా ఇటుల్ పర్కటన 

చేయించెను 

ఎజార్ 1:5 => అపుప్డు యూదా పెదద్లును, బెనాయ్మీనీయుల పెదద్లును, యాజకులును లేవీయులును 

ఎవరెవరి మనసుస్ను దేవుడు పేర్రేపించెనో వారందరు వారితో కూడుకొని వచిచ్, యెరూషలేములో 

ఉండు యెహోవా మందిరమును కటుట్టకు పర్యాణమైరి. 
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ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

నెహెమాయ్ 2:4 => అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను 

ఆకాశమందలి దేవునికి పార్రథ్న చేసి 

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

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

కీరత్నలు 119:36 => లోభముతటుట్ కాక నీ శాసనములతటుట్ నా హృదయము తిర్పుప్ము. 

కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 

సామెతలు 21:1 => యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువలవలె నునన్ది. ఆయన తన 

చితత్వృతిత్ చొపుప్న దాని తిర్పుప్ను. 

యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

యోహాను 6:65 => మరియు ఆయన తండిర్చేత వానికి కృప అనుగర్హింపబడకుంటే ఎవడును 

నాయొదద్కు రాలేడని యీ హేతువునుబటిట్ మీతో చెపిప్తిననెను. 

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

అపరాధములచేత చచిచ్నవారమై యుండినపుప్డు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా పేర్మచేత 

మనలను కీర్సుత్తో కూడా బర్దికించెను 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

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

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

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

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

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

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. 

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

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

ఇషట్మైయునన్ది 

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. 

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

కుమారులనుగా సీవ్కరించుటకై, మనలను ముందుగా తనకోసము నిరణ్యించుకొని,  

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

విసత్రింపజేసెను. 

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

కలుగజేయవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 
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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 1:9 => మన కిర్యలనుబటిట్ కాక తన సవ్కీయ సంకలప్మును బటిట్యు, 

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

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

మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:8 => నీవు తిరిగివచిచ్ యెహోవా మాట విని, నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు 

ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచుందువు. 

నాయ్యాధిపతులు 5:2 => ఇశార్యేలీయులలోయుదధ్శాలులు ధైరయ్ము కనుపరచిరి పర్జలు 

సంతోషముగా సిదధ్పడిరి. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:15 => కంబళిచెటల్ కొనలయందు కాళల్చపుప్డు నీకు వినబడునపుప్డు 

వారితో యుదధ్ము కలుపుటకై బయలుదేరి వారిమీద పడుము; ఆ చపుప్డు వినబడునపుప్డు ఫిలిషీత్యుల 

దండును హతము చేయుటకై దేవుడు నీకు ముందుగా బయలువెళి ల్యునాన్డని తెలిసికొనుమని 

సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

ఎజార్ 7 :13 => చేతనునన్ నీ దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునుబటిట్ యూదానుగూరిచ్యు 

యెరూషలేమునుగూరిచ్యు విమరశ్చేయుటకు నీవు రాజుచేతను అతని యేడుగురు మంతుర్లచేతను 

పంపబడితివి గనుక మేము చేసిన నిరణ్యమేమనగా, 
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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 4:6 => అయినను పని చేయుటకు జనులకు మనసుస్ కలిగియుండెను గనుక మేము 

గోడను కటుట్చుంటిమి, అది సగము ఎతుత్ కటట్బడి యుండెను. 

నెహెమాయ్ 7:5 => జనసంఖయ్ చేయునటుల్ నా దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుటిట్ంపగా, 

పర్ధానులను అధికారులను జనులను నేను సమకూరిచ్తిని. అంతలో ముందు వచిచ్నవారినిగూరిచ్న 

వంశావళి గర్ంథము నాకు కనబడెను, అందులో వార్యబడిన వంశావళులు ఇవి. 

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

కీరత్నలు 51:18 => నీ కటాక్షముచొపుప్న సీయోనుకు మేలుచేయుము యెరూషలేముయొకక్ 

గోడలను కటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 63:8 => నా పార్ణము నినున్ అంటి వెంబడించుచునన్ది నీ కుడిచేయి ననున్ 

ఆదుకొనుచునన్ది. 

కీరత్నలు 80:18 => అపుప్డు మేము నీయొదద్నుండి తొలగిపోము నీవు మముమ్ను బర్దికింపుము 

అపుప్డు నీ నామమునుబటిట్యే మేము మొఱఱ్పెటుట్దుము 

కీరత్నలు 119:35 => నీ ఆజఞ్ల జాడను చూచి నేను ఆనందించుచునాన్ను దానియందు ననున్ 

నడువజేయుము. 

కీరత్నలు 119:112 => నీ కటట్డలను గైకొనుటకు నా హృదయమును నేను లోపరచుకొనియునాన్ను 

ఇది తుదవరకు నిలుచు నితయ్నిరణ్యము.  

కీరత్నలు 119:176 => తపిప్పోయిన గొఱఱ్వలె నేను తోర్వవిడిచి తిరిగితిని నీ సేవకుని వెదకి 

పటుట్కొనుము ఎందుకనగా నేను నీ ఆజఞ్లను మరచువాడను కాను. 

సామెతలు 16:1 => హృదయాలోచనలు మనుషుయ్ని వశము, చకక్ని పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు 

యెహోవావలన కలుగును. 
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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.  

పరమగీతము 5:4 => తలుపుసందులో నా పిర్యుడు చెయియ్యుంచగా నా అంతరంగము 

అతనియెడల జాలిగొనెను. 

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

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

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

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

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

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

ఎఫార్యిమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్ను, నేను చిగురుపెటుట్ సరళవృక్షమువంటి వాడను, 

నావలననే నీకు ఫలము కలుగును. 

హగ గ్యి 1:14 => యెహోవా యూదాదేశపు అధికారియగు షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలు 

యొకక్ మనసుస్ను, పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువ మనసుస్ను, 

శేషించిన జనులందరి మనసుస్ను పేర్రేపింపగా 

మతత్యి 13:33 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒక సతరీ 

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 

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

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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యోహాను 1:13 => వారు దేవునివలన పుటిట్నవారే గాని, రకత్మువలన నైనను శరీరేచఛ్వలన నైనను 

మానుషేచఛ్వలన నైనను పుటిట్నవారు కారు. 

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

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వెలుగునొదద్కు వచుచ్ను. 

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

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:23 => అతనికి నలువది ఏండుల్ నిండవచిచ్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులైన తన 

సహోదరులను చూడవలెననన్ బుదిధ్ పుటెట్ను. 

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 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:6 => నానా విధములైన కారయ్ములు కలవు గాని అందరిలోను అనిన్టిని 

జరిగించు దేవుడు ఒకక్డే. 

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

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  
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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 2:10 => మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా 

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

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

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

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

మీరెరుగుదురు. 

వచనము 17 

మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను పానారప్ణముగా 

పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

నిరగ్మకాండము 16:7 => యెహోవామీద మీరు సణిగిన సణుగులను ఆయన వినుచునాన్డు; 

ఉదయమున మీరు యెహోవా మహిమను చూచెదరు, మేము ఏపాటివారము? మామీద సణుగనేల 

అనిరి. 

నిరగ్మకాండము 16:8 => మరియు మోషే మీరు తినుటకై సాయంకాలమున మాంసమును 

ఉదయమున చాలినంత ఆహారమును యెహోవా మీకియయ్గాను, మీరు ఆయనమీద సణుగు మీ 
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సణుగులను యెహోవాయే వినుచుండగాను, మేము ఏపాటివారము? మీ సణుగుట యెహోవా 

మీదనేగాని మామీద కాదనెను 

సంఖాయ్కాండము 14:27 => నాకు విరోధముగా సణుగుచుండు ఈ చెడడ్ సమాజమును నేనెంతవరకు 

సహింపవలెను? ఇశార్యేలీయులు నాకు విరోధముగా సణుగుచునన్ సణుగులను వినియునాన్ను. 

కీరత్నలు 106:25 => యెహోవా మాట ఆలకింపక వారు తమ గుడారములో సణుగుకొనిరి. 

మతత్యి 20:11 => వారది తీసికొని చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట మాతర్మే పనిచేసినను,  

మారుక్ 14:5 => ఈ అతత్రు మునూన్రు దేనారములకంటె ఎకుక్వ వెలకమిమ్, బీదలకియయ్వచుచ్నని 

చెపిప్ ఆమెనుగూరిచ్ సణుగుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:10 => మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకునిచేత 

నశించిరి. 

యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 

యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

సామెతలు 15:17 => పగవాని యింట కొర్వివ్నయెదుద్ మాంసము తినుటకంటె పేర్మగలచోట 

ఆకుకూరల భోజనము తినుట మేలు. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 
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మారుక్ 9:33 => అంతట వారు కపెరన్హూమునకు వచిచ్రి. వారు ఎవడు గొపప్వాడని మారగ్మున 

ఒకనితో ఒకడు వాదించిరి గనుక 

మారుక్ 9:34 => ఆయన ఇంట ఉనన్పుప్డు మారగ్మున మీరు ఒకరితో ఒకరు దేనినిగూరిచ్ 

వాదించుచుంటిరని వారినడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:2 => పౌలునకును బరన్బాకును వారితో విశేష వివాదమును తరక్మును 

కలిగినపుప్డు , ఈ అంశము విషయమై పౌలును బరన్బాయు తమలో మరికొందరును 

యెరూషలేమునకు అపొసత్లుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వెళల్వలెనని సహోదరులు నిశచ్యించిరి. 

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

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:39 => వారిలో తీవర్మైన వాదము కలిగినందున వారు ఒకనిని ఒకడు 

విడిచి వేరైపోయిరి. బరన్బా మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని ఓడ ఎకిక్ కుపర్కు వెళె ల్ను; 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

రోమీయులకు 14:1 => విశావ్సము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేరుచ్కొనుడి, అయినను 

సంశయములను తీరుచ్టకు వాదములను పెటుట్కొనవదుద్ 

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

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 1:11 => నా సహోదరులారా, మీలో కలహములు కలవని మిముమ్నుగూరిచ్ 

కో ల్యె యింటివారివలన నాకు తెలియవచెచ్ను. 
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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 3:3 => మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై 

మనుషయ్రీతిగా నడుచుకొనువారు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 3:4 => ఒకడు నేను పౌలువాడను, మరియొకడు నేను అపొలోల్వాడను, అని 

చెపుప్నపుప్డు మీరు పర్కృతి సంబంధులైన మనుషుయ్లు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

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 5:15 => అయితే మీరు ఒకనినొకడు కరచుకొని భకిష్ంచినయెడల మీరు ఒకనివలన 

ఒకడు బొతిత్గా నశించిపోదురేమో చూచుకొనుడి. 

గలతీయులకు 5:26 => ఒకరినొకరము వివాదమునకు రేపకయు, ఒకరియందొకరము 

అసూయపడకయు వృథాగా అతిశయపడకయు ఉందము. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

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

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:13 => వారి పనినిబటిట్ వారిని పేర్మతో మికిక్లి ఘనముగా ఎంచవలెనని 

వేడుకొనుచునాన్ము; మరియు ఒకనితో నొకడు సమాధానముగా ఉండుడి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

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

అనుగుణయ్మైన బోధను అంగీకరింపక, భినన్మైన బోధనుపదేశించినయెడల 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

యాకోబు 1:20 => ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేరచ్దు. 

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

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

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

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

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

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

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

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 
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యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 

1 పేతురు 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 

ఆదికాండము 13:7 => అపుప్డు అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును 

కలహము పుటెట్ను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. 

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

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 15:24 => పర్జలు మేమేమి తార్గుదుమని మోషేమీద సణగుకొనగా 

సంఖాయ్కాండము 12:2 => వారు మోషేచేత మాతర్మే యెహోవా పలికించెనా? ఆయన మాచేతను 

పలికింపలేదా? అని చెపుప్కొనగా 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

లూకా 9:46 => తమలో ఎవడు గొపప్వాడో అని వారిలో తరక్ము పుటట్గా 

యోహాను 7:12 => మరియు జనసమూహములలో ఆయననుగూరిచ్ గొపప్ సణుగు పుటెట్ను; 

కొందరాయన మంచివాడనిరి; మరికొందరు కాడు, ఆయన జనులను మోసపుచుచ్వాడనిరి; 

1 కొరిందీయులకు 1:11 => నా సహోదరులారా, మీలో కలహములు కలవని మిముమ్నుగూరిచ్ 

కో ల్యె యింటివారివలన నాకు తెలియవచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:6 => అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, మరి 

అవిశావ్సుల యెదుటనే వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

1 తిమోతి 6:4 => వాడేమియు ఎరుగక తరక్ములనుగూరిచ్యు వాగావ్దములనుగూరిచ్యు 

వయ్రథ్ముగా పర్యాసపడుచు గరావ్ంధుడగును. వీటిమూలముగా అసూయ కలహము దూషణలు 

దురనుమానములును, 
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2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

తీతుకు 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 

వచనము 18 

ఇటువలెనే మీరును ఆనందించి నాతోకూడ సంతోషించుడి. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

1 తిమోతి 3:2 => అధయ్కుష్డగువాడు నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, మితానుభవుడును, 

సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడును, మరాయ్దసుథ్డును, అతిథి పిర్యుడును, బోధింపతగినవాడునై యుండి, 

1 తిమోతి 3:10 => మరియు వారు మొదట పరీకిష్ంపబడవలెను; తరువాత వారు అనిందుయ్లైతే 

పరిచారకులుగా ఉండవచుచ్ను. 

1 తిమోతి 5:7 => వారు నిందారహితులై యుండునటుల్ ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము. 
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తీతుకు 1:6 => ఎవడైనను నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, దురావ్య్పార విషయము 

నేరము మోపబడనివారై అవిధేయులు కాక విశావ్సులైన పిలల్లు గలవాడునై యునన్యెడల అటిట్వానిని 

పెదద్గా నియమింపవచుచ్ను. 

2 పేతురు 3:14 => పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, 

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

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. 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 

Page  of 256 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

1 పేతురు 1:14 => నేను పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లై యుండుడని 

వార్యబడియునన్ది.  

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 1:16 => మిముమ్ను పిలిచిన వాడు పరిశుదుధ్డైయునన్ పర్కారము మీరును సమసత్ 

పర్వరత్నయందు పరిశుదుధ్లైయుండుడి. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

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 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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1 తిమోతి 5:14 => కాబటిట్ యౌవన సతరీలు వివాహము చేసికొని పిలల్లను కని గృహపరిపాలన 

జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియయ్కుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 5:20 => ఇతరులు భయపడు నిమితత్ము పాపము చేయువారిని అందరియెదుట 

గదిద్ంపుము. 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 2:15 => వీటినిగూరిచ్ బోధించుచు, హెచచ్రించుచు సంపూరాణ్ధికారముతో దురోభ్ధను 

ఖండించుచునుండుము నినెన్వనిని తృణీకరింప నీయకుము. 

పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:5 => వారు తముమ్ చెరుపుకొనిరి; ఆయన పుతుర్లు కారు; వారు 

కళంకులు మూరఖ్తగల వకర్వంశము. 

కీరత్నలు 122:5 => అచచ్ట నాయ్యము తీరుచ్టకై సింహాసనములు దావీదు వంశీయుల 

సింహాసనములు సాథ్పింపబడియునన్వి. 

మతత్యి 17:17 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరమువారలారా, మీతో నేనెంతకాలము 

ఉందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రు గ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 
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మతత్యి 5:14 => మీరు లోకమునకు వెలుగైయునాన్రు; కొండమీదనుండు పటట్ణము మరుగై 

యుండనేరదు. 

మతత్యి 5:15 => మనుషుయ్లు దీపము వెలిగించి కుంచము కిర్ంద పెటట్రు కాని అది యింటనుండు 

వారికందరికి వెలుగిచుచ్టకై దీపసత్ంభము మీదనే పెటుట్దురు. 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

యోహాను 5:35 => అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి 

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

ఆదికాండము 13:7 => అపుప్డు అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును 

కలహము పుటెట్ను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. 

ఆదికాండము 37:9 => అతడింకొక కల కని తన సహోదరులకు తెలియచేసి ఇదిగో నేను మరియొక 

కలకంటిని; అందులో సూరయ్చందుర్లును పదకొండు నక్షతర్ములును నాకు సాషాట్ంగపడెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

నిరగ్మకాండము 34:35 => మోషే ముఖచరమ్ము పర్కాశింపగా ఇశార్యేలీయులు మోషే ముఖమును 

చూచిరి; మోషే ఆయనతో మాటలాడుటకు లోపలికి వెళుల్వరకు తన ముఖముమీద ముసుకు 

వేసికొనెను. 

నిరగ్మకాండము 37:17 => అతడు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేసెను. ఆ దీపవృక్షమును 

దాని పర్కాండమును దాని కొమమ్ను నకిషిపనిగా చేసెను. దాని కలశములు మొగ గ్లు పువువ్లు 

ఏకాండమైనవి. 
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నిరగ్మకాండము 39:37 => పవితర్మైన దీపవృక్షమును, సవరించు దాని పర్దీపములను, అనగా దాని 

పర్దీపముల వరుసను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దీపముకొరకు తైలమును 

లేవీయకాండము 24:2 => దీపము నితయ్ము వెలుగుచుండునటుల్ పర్దీపముకొరకు దంచితీసిన 

అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

సంఖాయ్కాండము 14:2 => మరియు ఇశార్యేలీయులందరు మోషే అహరోనులపైని సణుగుకొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:4 => శేయీరులో కాపురమునన్ ఏశావు సంతానమైన మీ సహోదరుల 

పొలిమేరను దాటి వెళల్బోవుచునాన్రు, వారు మీకు భయపడుదురు; మీరు మికిక్లి జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 సమూయేలు 25:7 => నీయొదద్ గొఱఱ్లబొచుచ్ కతిత్రించువారునాన్రను సంగతి నాకు వినబడెను; నీ 

గొఱఱ్కాపరులు మా దగ గ్రనుండగా మేము వారికి ఏ కీడును చేసియుండలేదు; వారు కరెమ్లులో 

నునన్ంతకాలము వారేదియు పోగొటుట్కొనలేదు; 

1 సమూయేలు 25:15 => అయితే ఆ మనుషుయ్లు మాకెంతో ఉపకారము చేసియునాన్రు మేము 

పొలములో వారి మధయ్ను సంచరించుచునన్ంత సేపు అపాయము గాని నషట్ముగాని మాకు 

సంభవింపనేలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => కాబటిట్ మీరు ఈ మంచిదేశమును సావ్సథ్య్ముగా అనుభవించి, మీ 

తరువాత మీ సంతతివారికి శాశవ్తసావ్సథ్య్ముగా దానిని అపప్గించునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా 

మీకిచిచ్న యాజఞ్లనిన్యు ఎటిట్వో తెలిసికొని వాటిని గైకొనుడి అని యెహోవా సమాజమునకు చేరిన 

ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగను మన దేవుడు ఆలకించుచుండగను నేను మిముమ్ను హెచచ్రిక 

చేయుచునాన్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

సామెతలు 2:15 => వారు నడుచుకొను తోర్వలు వంకరవి వారు కుటిలవరత్నులు 
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సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

పరమగీతము 2:2 => బలురకక్సి చెటల్లో వలిల్పదమ్ము కనబడునటుల్ సతరీలలో నా పిర్యురాలు 

కనబడుచునన్ది. 

యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

యెషయా 62:1 => సీయోను నీతి సూరయ్కాంతివలె కనబడువరకు దాని రక్షణ దీపమువలె 

వెలుగుచుండువరకు సీయోను పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉండను యెరూషలేము పక్షమందు నేను 

ఊరకుండను.  

దానియేలు 6:4 => అందుకా పర్ధానులును అధిపతులును రాజయ్పాలన విషయములో 

దానియేలుమీద ఏదైన ఒక నింద మోపవలెనని యుండి తగిన హేతువు కనిపెటుట్చుండిరి గాని 

దానియేలు నమమ్కసుథ్డై యే నేరమైనను ఏ తపప్యినను చేయువాడు కాడు గనుక దానియేలులో 

తపప్యినను లోపమైనను కనుగొనలేకపోయిరి.  

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మారుక్ 4:21 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను దీపము దీపసత్ంభముమీద నుంచబడుటకే గాని 

కుంచము కిర్ందనైనను మంచముకిర్ందనైన నుంచబడుటకు తేబడదు గదా 

లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 8:16 => ఎవడును దీపము ముటిట్ంచి పాతర్తో కపిప్వేయడు, మంచము కిర్ంద పెటట్డు గాని, 

లోపలికి వచుచ్వారికి వెలుగు అగపడవలెనని దీపసత్ంభముమీద దానిని పెటుట్ను. 

లూకా 11:33 => ఎవడును దీపము వెలిగించి, చాటుచోటునైనను కుంచముకిర్ందనైనను పెటట్డు 

గాని, లోపలికి వచుచ్వారికి వెలుగు కనబడుటకు దీపసత్ంభము మీదనే పెటుట్ను. 

లూకా 12:35 => మీ నడుములు కటుట్కొనియుండుడి, మీ దీపములు వెలుగుచుండనియుయ్డి. 

యోహాను 4:36 => వితుత్వాడును కోయువాడును కూడ సంతోషించునటుల్, కోయువాడు జీతము 

పుచుచ్కొని నితయ్జీవారథ్మైన ఫలము సమకూరుచ్కొనుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

1 కొరిందీయులకు 5:10 => అయితే ఈలోకపు జారులతోనైనను, లోభులతోనైనను, 

దోచుకొనువారితోనైనను, విగర్హారాధకులతోనైనను, ఏమాతర్మును సాంగతయ్ము చేయవదద్ని కాదు; 

ఆలాగైతే మీరు లోకములోనుండి వెళి ల్పోవలసి వచుచ్ను గదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:6 => అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, మరి 

అవిశావ్సుల యెదుటనే వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీ ణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 

గలతీయులకు 3:26 => యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరు విశావ్సమువలన దేవుని కుమారులై 

యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

1 తిమోతి 4:15 => నీ అభివృదిధ్ అందరికి తేటగా కనబడు నిమితత్ము వీటిని మనసక్రించుము, 

వీటియందే సాధకము చేసికొనుము. 

1 తిమోతి 6:14 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు నీవు నిషక్ళంకముగాను 

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 
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1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

2 యోహాను 1:8 => అటిట్వాడే వంచకుడును కీర్సుత్ విరోధియునైయునాన్డు. మేము మీ మధయ్ను 

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

వచనము 19 

నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని శీఘర్ముగా మీయొదద్కు 

పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  

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.  

కీరత్నలు 40:9 => నా పెదవులు మూసికొనక మహా సమాజములో నీతి సువారత్ను నేను 

పర్కటించియునాన్నని నేనంటిని యెహోవా, అది నీకు తెలిసేయునన్ది. 

కీరత్నలు 71:17 => దేవా, బాలయ్మునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచిచ్తివి ఇంతవరకు నీ 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములు నేను తెలుపుచునే వచిచ్తిని. 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 

లూకా 12:8 => మరియు నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, ననున్ మనుషుయ్లయెదుట 

ఒపుప్కొనువాడెవడో, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒపుప్కొనును. 
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రోమీయులకు 10:8 => అదేమని చెపుప్చునన్ది? వాకయ్ము నీయొదద్ను, నీ నోటను నీ 

హృదయములోను ఉనన్ది; అది మేము పర్కటించు విశావ్సవాకయ్మే. 

రోమీయులకు 10:9 => అదేమనగా యేసు పర్భువని నీ నోటితో ఒపుప్కొని, దేవుడు 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయమందు విశవ్సించినయెడల, నీవు రకిష్ంపబడుదువు. 

రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

రోమీయులకు 10:11 => ఏమనగా, ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడును సిగు గ్పడడని 

లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

రోమీయులకు 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? 

పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

యోహాను 6:63 => ఆతమ్యే జీవింపచేయుచునన్ది; శరీరము కేవలము నిష పర్యోజనము. నేను 

మీతో చెపిప్యునన్ మాటలు ఆతమ్యు జీవమునైయునన్వి గాని 
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యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగు గ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

2 తిమోతి 2:16 => అపవితర్మైన వటిట్ మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అటిట్ మాటలాడువారు 

మరి యెకుక్వగా భకిత్హీనులగుదురు. 

2 తిమోతి 2:17 => కొరుకుపుండు పార్కినటుట్ వారి మాటలు పార్కును, వారిలో హుమెనైయును 

ఫిలేతును ఉనాన్రు; 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడ గ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

1 పేతురు 1:23 => ఏలయనగా సరవ్శరీరులు గడిడ్ని పోలినవారు, వారి అందమంతయు 

గడిడ్పువువ్వలె ఉనన్ది;  

1 యోహాను 1:1 => జీవవాకయ్మునుగూరిచ్నది, ఆదినుండి ఏది యుండెనో, మేమేది వింటిమో, 

కనున్లార ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మాచేతులు దేనిని తాకి చూచెనో, అది 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:26 => మీరు విశావ్సమునందు అభివృదిధ్యు ఆనందమును పొందు నిమితత్ము, 

నేను జీవించి మీ అందరితో కూడ కలిసియుందునని నాకు తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

యెషయా 49:4 => అయినను వయ్రథ్ముగా నేను కషట్పడితిని ఫలమేమియు లేకుండ నా బలమును 

వృథాగా వయ్యపరచి యునాన్ననుకొంటిని నాకు నాయ్యకరత్ యెహోవాయే, నా బహుమానము నా 

దేవుని యొదద్నే యునన్ది.  

1 కొరిందీయులకు 9:26 => కాబటిట్ నేను గురి చూడనివానివలె పరుగెతుత్వాడను కాను, 

గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళి ల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

గలతీయులకు 4:11 => మీ విషయమై నేను పడిన కషట్ము వయ్రథ్మైపోవునేమో అని మిముమ్నుగూరిచ్ 

భయపడుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిముమ్ను 

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

ఆదికాండము 39:3 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెననియు, అతడు చేసినదంతయు 

అతనిచేతిలో యెహోవా సఫలము చేసెననియు అతని యజమానుడు చూచినపుప్డు 

లేవీయకాండము 24:2 => దీపము నితయ్ము వెలుగుచుండునటుల్ పర్దీపముకొరకు దంచితీసిన 

అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => కాబటిట్ మీరు ఈ మంచిదేశమును సావ్సథ్య్ముగా అనుభవించి, మీ 

తరువాత మీ సంతతివారికి శాశవ్తసావ్సథ్య్ముగా దానిని అపప్గించునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా 

మీకిచిచ్న యాజఞ్లనిన్యు ఎటిట్వో తెలిసికొని వాటిని గైకొనుడి అని యెహోవా సమాజమునకు చేరిన 
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ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగను మన దేవుడు ఆలకించుచుండగను నేను మిముమ్ను హెచచ్రిక 

చేయుచునాన్ను. 

పరమగీతము 2:2 => బలురకక్సి చెటల్లో వలిల్పదమ్ము కనబడునటుల్ సతరీలలో నా పిర్యురాలు 

కనబడుచునన్ది. 

యెషయా 62:1 => సీయోను నీతి సూరయ్కాంతివలె కనబడువరకు దాని రక్షణ దీపమువలె 

వెలుగుచుండువరకు సీయోను పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉండను యెరూషలేము పక్షమందు నేను 

ఊరకుండను.  

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మారుక్ 4:21 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను దీపము దీపసత్ంభముమీద నుంచబడుటకే గాని 

కుంచము కిర్ందనైనను మంచముకిర్ందనైన నుంచబడుటకు తేబడదు గదా 

లూకా 8:16 => ఎవడును దీపము ముటిట్ంచి పాతర్తో కపిప్వేయడు, మంచము కిర్ంద పెటట్డు గాని, 

లోపలికి వచుచ్వారికి వెలుగు అగపడవలెనని దీపసత్ంభముమీద దానిని పెటుట్ను. 

లూకా 11:33 => ఎవడును దీపము వెలిగించి, చాటుచోటునైనను కుంచముకిర్ందనైనను పెటట్డు 

గాని, లోపలికి వచుచ్వారికి వెలుగు కనబడుటకు దీపసత్ంభము మీదనే పెటుట్ను. 

యోహాను 4:36 => వితుత్వాడును కోయువాడును కూడ సంతోషించునటుల్, కోయువాడు జీతము 

పుచుచ్కొని నితయ్జీవారథ్మైన ఫలము సమకూరుచ్కొనుచునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

1 కొరిందీయులకు 9:24 => పందెపురంగమందు పరుగెతుత్వారందరు పరుగెతుత్దురుగాని యొకక్డే 

బహుమానము పొందునని మీకు తెలియదా? అటువలె మీరు బహుమానము పొందునటుల్గా 

పరుగెతుత్డి. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

1 తిమోతి 4:15 => నీ అభివృదిధ్ అందరికి తేటగా కనబడు నిమితత్ము వీటిని మనసక్రించుము, 

వీటియందే సాధకము చేసికొనుము. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 
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తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

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 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రు గ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

2 యోహాను 1:8 => అటిట్వాడే వంచకుడును కీర్సుత్ విరోధియునైయునాన్డు. మేము మీ మధయ్ను 

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 2:3 => నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమితత్ము భారము భరించి అలయలేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

వచనము 20 
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మీ కేష్మవిషయమై నిజముగా చింతించువాడు అతనివంటివాడెవడును నాయొదద్ లేడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:30 => గనుక పూరాణ్నందముతో పర్భువునందు అతనిని చేరుచ్కొని అటిట్వారిని 

ఘనపరచుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:15 => కాబటిట్ నాకు కలిగినది యావతుత్ మీ ఆతమ్లకొరకు బహు 

సంతోషముగా వయ్యపరచెదను; ననున్ను నేను వయ్యపరచుకొందును. నేను మిముమ్ను ఎంత 

యెకుక్వగా పేర్మించుచునాన్నో అంత తకుక్వగా మీరు ననున్ పేర్మింతురా? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => మీరు మాకు బహు పిర్యులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష 

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

Page  of 270 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 7:4 => మీయెడల నేను బహు ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను, మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియునాన్ను, మా శర్మయంతటికి మించిన 

అతయ్ధికమైన ఆనందముతో ఉపొప్ంగుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => అందుచేత సహోదరులారా, మా యిబబ్ంది అంతటిలోను శర్మ 

అంతటిలోను మీ విశావ్సమును చూచి మీ విషయములో ఆదరణ పొందితివిు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటేట్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

నిరగ్మకాండము 29:40 => దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని 

పానీయారప్ణముగా ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను . 

సాయంకాలమందు రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:9 => అపుప్డు యాజకుడు ఆ నైవేదయ్ములో ఒక భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా తీసి 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 8:23 => మోషే దానిని వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, అహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుడిచేతి బొటట్నవేర్లిమీదను అతని కుడికాలి బొటట్నవేర్లి కొనమీదను దాని 

చమిరెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:5 => ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో కూడ దహనబలిమీదనేమి బలిమీదనేమి పోయుటకై 

ముపాప్వు దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా సిదధ్పరచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:7 => ఆ మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలసిన పానారప్ణము ముపాప్వు; 

పరిశుదధ్సథ్లములో మదయ్మును యెహోవాకు పానారప్ణముగా పోయింపవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:30 => నేనును ఫిలిషీత్యులును చనిపోదుము గాక అని చెపిప్ బలముతో 

వంగినపుప్డు గుడి ఆ సరాద్రుల మీదను దానిలోనునన్ జనులందరి మీదను పడెను. మరణకాలమున 

అతడు చంపినవారి శవముల లెకక్ జీవితకాలమందు అతడు చంపినవారి లెకక్కంటె ఎకుక్వాయెను. 

2 సమూయేలు 23:16 => ఆ ముగు గ్రు బలాఢుయ్లు ఫిలిషీత్యుల దండు కావలివారిని ఓడించి, దారి 

చేసికొని పోయి బేతెల్హేము గవిని దగ గ్రనునన్ బావినీళుల్ చేది దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అయితే 

అతడు ఆ నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక యెహోవా సనిన్ధిని పారబోసి యెహోవా, నేను ఇవి తార్గను; 

నెహెమాయ్ 6:11 => నేను నావంటి వాడు పారిపోవచుచ్నా? ఇంతవాడనైన నేను నా పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకైనను గరాభ్లయమున పర్వేశింపవచుచ్నా? నేను అందులో పర్వేశింపనంటిని. 
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కీరత్నలు 96:8 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమ ఆయనకు చెలిల్ంచుడి నైవేదయ్ము తీసికొని 

ఆయన ఆవరణములలోనికి రండి. 

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

యెషయా 66:20 => ఇశార్యేలీయులు పవితర్మైన పాతర్లో నైవేదయ్మును యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచుచ్నటుల్గా గుఱఱ్ములమీదను రథములమీదను డోలీలమీదను 

కంచరగాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను ఎకిక్ంచి సరవ్జనములలోనుండి నాకు పర్తిషిఠ్త పరవ్తమగు 

యెరూషలేమునకు మీ సవ్దేశీయులను యెహోవాకు నైవేదయ్ముగా వారు తీసికొనివచెచ్దరని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 
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మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

రోమీయులకు 14:8 => మనము బర్దికినను పర్భువు కోసమే బర్దుకుచునాన్ము; చనిపోయినను 

పర్భువు కోసమే చనిపోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనము బర్దికినను చనిపోయినను పర్భువు వారమై 

యునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 13:6 => దురీన్తి విషయమై సంతోషపడక సతయ్మునందు సంతోషించును. 

2 కొ రిం దీ యు ల కు 4 : 1 2 = > కా వు న మా లో మ ర ణ ము ను మీ లో జీ వ ము ను 

కారయ్సాధకమగుచునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:19 => నా పిలల్లారా, కీర్సుత్ సవ్రూపము మీయందేరప్డు వరకు మీ విషయమై 

మరల నాకు పర్సవవేదన కలుగుచునన్ది. 

Page  of 274 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 14:13 => అంతట ఇపప్టినుండి పర్భువునందు మృతినొందు మృతులు ధనుయ్లని 

వార్యుమని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము చెపప్గా వింటిని. నిజమే; వారు తమ పర్యాసములు 

మాని విశార్ంతి పొందుదురు; వారి కిర్యలు వారివెంట పోవునని ఆతమ్ చెపుప్చునాన్డు 

వచనము 21 

అందరును తమ సొంత కారయ్ములనే చూచుకొనుచునాన్రు గాని, యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 3:13 => కాబటిట్ మీ నిమితత్మై నాకు వచిచ్న శర్మలను చూచి మీరు అధైరయ్పడవదద్ని 

వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

యాకోబు 1:3 => మీరు నానావిధములైన శోధనలలో పడునపుప్డు, అది మహానందమని 

యెంచుకొనుడి. 
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యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరు ణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

1 కొరిందీయులకు 13:6 => దురీన్తి విషయమై సంతోషపడక సతయ్మునందు సంతోషించును. 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

వచనము 22 

అతని యోగయ్త మీరెరుగుదురు. తండిర్కి కుమారుడేలాగు సేవచేయునో ఆలాగే అతడు నాతోకూడ 

సువారత్ వాయ్పకము నిమితత్ము సేవ చేసెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:24 => నేనును శీఘర్ముగా వచెచ్దనని పర్భువునుబటిట్ నముమ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 17:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నరులను ఆశర్యించి శరీరులను 

తనకాధారముగా చేసికొనుచు తన హృదయమును యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొనువాడు 

శాపగర్సుత్డు. 

మతత్యి 12:21 => ఈయన నామమందు అనయ్జనులు నిరీకిష్ంచెదరు అనునదే 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 
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ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగు గ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

యాకోబు 4:15 => కనుక పర్భువు చితత్మైతే మనము బర్దికియుండి ఇది అదిచేతమని 

చెపుప్కొనవలెను. 

1 పేతురు 1:21 => మీరు క్షయ బీజమునుండి కాక, శాశవ్తమగు జీవముగల దేవుని 

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  

ఫిలిపీప్యులకు 2:23 => కాబటిట్ నాకేమి సంభవింపనైయునన్దో చూచిన వెంటనే అతనిని 

పంపవలెనని అనుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

రోమీయులకు 16:21 => నా జతపనివాడగు తిమోతి నా బంధువులగు లూకియ యాసోను, 

సోసిపతుర్ అనువారును మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 4:17 => ఇందునిమితత్ము పర్భువునందు నాకు పిర్యుడును నమమ్కమైన నా 

కుమారుడునగు తిమోతిని మీయొదద్కు పంపియునాన్ను. అతడు కీర్సుత్నందు నేను నడుచుకొను 

విధమును, అనగా పర్తి సథ్లములోను పర్తి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును, మీకు జాఞ్పకము 

చేయును. 
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ఎఫెసీయులకు 6:21 => మీరును నా కేష్మ సమాచారమంతయు తెలిసికొనుటకు పిర్య 

సహోదరుడును పర్భువునందు నమమ్కమైన పరిచారకుడునైన తుకికు నా సంగతులనిన్యు మీకు 

తెలియజేయును. 

ఎఫెసీయులకు 6:22 => మీరు మా సమాచారము తెలిసికొనుటకును అతడు మీ హృదయములను 

ఓదారుచ్టకును అతనిని మీయొదద్కు పంపితిని. 

కొలొసస్యులకు 4:8 => మీరు మా సిథ్తి తెలిసికొనునటుల్ను మీ హృదయములను అతడు 

ఆదరించునటుల్ను,  

కొలొసస్యులకు 4:9 => అతనిని అతనితో కూడ నమమ్కమైన పిర్య సహోదరుడైన ఒనేసిమును 

మీయొదద్కు పంపుచునాన్ను; ఇతడు మీయొదద్నుండి వచిచ్నవాడే; వీరికక్డి సంగతులనిన్యు మీకు 

తెలియజేతురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:28 => కాబటిట్ మీరు అతనిని చూచి మరల సంతోషించు నిమితత్మును నా కునన్ 

దుఃఖము తగు గ్ నిమితత్మును అతనిని మరి శీఘర్ముగా పంపితిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => తిమోతియు ఇపుప్డు మీయొదద్నుండి మాయొదద్కు వచిచ్, మేము 

మిముమ్ను ఏలాగు చూడనపేకిష్ంచుచునాన్మో ఆలాగే మీరును మముమ్ను చూడనపేకిష్ంచుచు, 

ఎలల్పుప్డును మముమ్ను పేర్మతో జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్రని, మీ విశావ్సమునుగూరిచ్యు మీ 

పేర్మనుగూరిచ్యు సంతోషకరమైన సమాచారమును మాకు తెచెచ్ను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => అందుచేత సహోదరులారా, మా యిబబ్ంది అంతటిలోను శర్మ 

అంతటిలోను మీ విశావ్సమును చూచి మీ విషయములో ఆదరణ పొందితివిు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటేట్. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలల్పుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. ఇది యుకత్మే; ఏలయనగా మీ విశావ్సము 

బహుగా అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. మీ అందరిలో పర్తివాడును ఎదుటివానియెడల చూపు పేర్మ 

విసత్రించుచునన్ది. 

ఫిలేమోనుకు 1:5 => నా పార్రథ్నలయందు నీ నిమితత్ము విజాఞ్పనము చేయుచు, ఎలల్పుప్డు నా 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

ఫిలేమోనుకు 1:6 => కీర్సుత్నుబటిట్ మీయందునన్ పర్తి శేర్షఠ్మైన వరము విషయమై నీవు 

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుటవలన ఇతరులు నీ విశావ్సమందు పాలివారగుట అనునది కారయ్కారి 

కావలయునని వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:7 => సహోదరుడా, పరిశుదుధ్ల హృదయములు నీ మూలముగా విశార్ంతి 

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 

3 యోహాను 1:3 => నీవు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్వు గనుక సహోదరులు వచిచ్ 

నీ సతయ్పర్వరత్ననుగూరిచ్ సాక్షయ్ము చెపప్గా విని బహుగా సంతోషించితిని. 

3 యోహాను 1:4 => నా పిలల్లు సతయ్మును అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రని వినుటకంటె నాకు 

ఎకుక్వైన సంతోషము లేదు. 

యిరిమ్యా 36:8 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యా తనకు ఆజఞ్ ఇచిచ్నటుట్ నేరీయా కుమారుడైన బారూకు 

గర్ంథము చేతపటుట్కొని యెహోవా మాటలనిన్టిని యెహోవా మందిరములో చదివి వినిపించెను. 

మతత్యి 9:37 => కోత విసాత్రమేగాని పనివారు కొదిద్గా ఉనాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:1 => పౌలు దెరేబ్కును లుసత్రకును వచెచ్ను. అకక్డ తిమోతి అను ఒక 

శిషుయ్డుండెను. అతడు విశవ్సించిన యొక యూదురాలి కుమారుడు, అతని తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:21 => అతడు ఒపప్క దేవుని చితత్మైతే మీయొదద్కు తిరిగివతుత్నని చెపిప్, 

వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, ఓడ యెకిక్ ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:4 => మరియు పురుర్ కుమారుడును బెరయ పటట్ణసుథ్డునైన సోపతుర్ను, 

థెసస్లొనీకయులలో అరిసత్రుక్ను, సెకుందును, దెరేబ్ పటట్ణసుథ్డైన గాయియును, తిమోతియును, 

ఆసియ దేశసుథ్లైన తుకికు, తోర్ఫిమును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

1 కొరిందీయులకు 16:10 => తిమోతి వచిచ్నయెడల అతడు మీయొదద్ నిరభ్యుడై యుండునటుల్ 

చూచుకొనుడి, నావలెనే అతడు పర్భువు పనిచేయుచునాన్డు 

2 కొరిందీయులకు 1:1 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసుయొకక్ అపొసత్లుడైన పౌలును, మన 

సహోదరుడైన తిమోతియును, కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకును, అకయయందంతటనునన్ 

పరిశుదుధ్లకందరికిని శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

2 కొరిందీయులకు 12:18 => మీయొదద్కు వెళుల్టకు తీతును హెచచ్రించి అతనితోకూడ ఒక 

సహోదరుని పంపితిని. తీతు మిముమ్ను మోసపుచిచ్ యేమైన ఆరిజ్ంచుకొనెనా? మేమొకక్ ఆతమ్వలననే 

ఒకక్ అడుగుజాడలయందే నడుచుకొనలేదా?  

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 1:7 => ఎపఫార్ అను మా పిర్యుడైన తోడి దాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను 

నేరుచ్కొంటిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

1 తిమోతి 1:2 => విశావ్సమునుబటిట్ నా నిజమైన కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు కనికరమును 

సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 
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వచనము 23 

కాబటిట్ నాకేమి సంభవింపనైయునన్దో చూచిన వెంటనే అతనిని పంపవలెనని అనుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:22 => అతని యోగయ్త మీరెరుగుదురు. తండిర్కి కుమారుడేలాగు సేవచేయునో 

ఆలాగే అతడు నాతోకూడ సువారత్ వాయ్పకము నిమితత్ము సేవ చేసెను. 

కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

సామెతలు 31:29 => యునాన్రు గాని వారందరిని నీవు మించినదానవు అని ఆమె పెనిమిటి ఆమెను 

పొగడును. 

యోహాను 10:13 => జీతగాడు జీతగాడే గనుక గొఱఱ్లనుగూరిచ్ లక్షయ్ముచేయక పారిపోవును. 

యోహాను 12:6 => వాడీలాగు చెపిప్నది బీదలమీద శర్ధధ్కలిగి కాదుగాని వాడు దొంగయైయుండి, 

తన దగ గ్ర డబుబ్సంచి యుండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచెచ్ను గనుక ఆలాగు 

చెపెప్ను. 

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 1:11 => నా సహోదరులారా, మీలో కలహములు కలవని మిముమ్నుగూరిచ్ 

కో ల్యె యింటివారివలన నాకు తెలియవచెచ్ను. 

కొలొసస్యులకు 4:11 => మరియు యూసుత్ అను యేసు కూడ మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్డు. 

వీరు సునన్తి పొందినవారిలో చేరినవారు, వీరుమాతర్మే దేవుని రాజయ్ము నిమితత్ము నా జత పనివారై 

యునాన్రు, వీరివలన నాకు ఆదరణ కలిగెను. 
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1 తిమోతి 1:2 => విశావ్సమునుబటిట్ నా నిజమైన కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు కనికరమును 

సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

2 తిమోతి 1:5 => ఆ విశావ్సము మొదట నీ అవవ్యైన లోయిలోను నీ తలిల్యైన యునీకేలోను 

వసించెను, అది నీయందు సహ వసించుచునన్దని నేను రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

1 సమూయేలు 18:1 => దావీదు సౌలుతో మాటలాడుట చాలించినపుప్డు యోనాతాను 

హృదయము దావీదు హృదయముతో కలిసిపోయెను; యోనాతాను దావీదును తనకు పార్ణ 

సేన్హితునిగా భావించుకొని అతని పేర్మించెను. 

1 సమూయేలు 18:3 => దావీదు తనకు పార్ణ సేన్హితుడని భావించుకొని అతనిని పేర్మించుచు 

యోనాతాను అతనితో నిబంధన చేసికొనెను. 

నెహెమాయ్ 5:16 => ఇదియుగాక నేను ఈ గోడ పని చేయగా నా పనివారును ఆ పనిచేయుచు 

వచిచ్రి. 

2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:22 => మరియు వారితోకూడ మేము మా సహోదరుని పంపుచునాన్ము. చాల 

సంగతులలో అనేక పరాయ్యములు అతనిని పరీకిష్ంచి అతడు ఆసకిత్ గలవాడనియు, ఇపుప్డును 

మీయెడల అతనికి కలిగిన విశేషమైన నమిమ్కవలన మరి యెకుక్వైన ఆసకిత్ గలవాడనియు 

తెలిసికొనియునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కె ల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => మీరు మాకు బహు పిర్యులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష 

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 
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వచనము 24 

నేనును శీఘర్ముగా వచెచ్దనని పర్భువునుబటిట్ నముమ్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:4 => మీలో పర్తివాడును తన సొంతకారయ్ములను మాతర్మేగాక యితరుల 

కారయ్ములను కూడ చూడవలెను. 

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.  

మలాకీ 1:10 => మీలో ఒకడు నా బలిపీఠముమీద నిరరథ్కముగా అగిన్ రాజబెటట్కుండునటుల్ నా 

మందిరపు వాకిండల్ను మూయువాడొకడు మీలో ఉండినయెడల మేలు; మీయందు నాకిషట్ములేదు, 

మీచేత నేను నైవేదయ్మును అంగీకరింపనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

లూకా 9:57 => వారు మారగ్మున వెళుల్చుండగా ఒకడు నీవెకక్డికి వెళి ల్నను నీవెంట వచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 9:58 => అందుకు యేసు నకక్లకు బొరియలును ఆకాశపకుష్లకు నివాసములును కలవు 

గాని మనుషయ్కుమారునికి తలవాలుచ్కొనుటకైనను సథ్లము లేదని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:59 => ఆయన మరియొకనితో నా వెంటరమమ్ని చెపెప్ను. అతడు నేను వెళి ల్ మొదట నా 

తండిర్ని పాతిపెటిట్ వచుచ్టకు సెలవిమమ్ని మనవి చేసెను 

లూకా 9:60 => అందుకాయన మృతులు తమ మృతులను పాతిపెటుట్కొననిముమ్; నీవు వెళి ల్ దేవుని 

రాజయ్మును పర్కటించుమని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:61 => మరియొకడు పర్భువా, నీవెంట వచెచ్దను గాని నా యింటనునన్ వారియొదద్ సెలవు 

తీసికొని వచుచ్టకు మొదట నాకు సెలవిమమ్ని అడుగగా 
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లూకా 9:62 => యేసు నాగటిమీద చెయియ్పెటిట్ వెనుకతటుట్ చూచువాడెవడును దేవుని రాజయ్మునకు 

పాతుర్డుకాడని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:13 => తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును ఓడ యెకిక్ 

పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనునన్ పెరేగ్కు వచిచ్రి. అచచ్ట యోహాను వారిని విడిచిపెటిట్ 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:38 => అయితే పౌలు, పంఫూలియలో పనికొరకు తమతోకూడ రాక 

తముమ్ను విడిచిన వానిని వెంటబెటుట్కొని పోవుట యుకత్ము కాదని తలంచెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:24 => ఎవడును తనకొరకే కాదు, ఎదుటివాని కొరకు మేలుచేయ 

చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:33 => ఈలాగు నేను కూడ సవ్పర్యోజనమును కోరక, అనేకులు 

రకిష్ంపబడవలెనని వారి పర్యోజనమును కోరుచు , అనిన్ విషయములలో అందరిని 

సంతోషపెటుట్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

2 తిమోతి 1:15 => ఆసియలోని వారందరు ననున్ విడిచిపోయిరను సంగతి నీవెరుగుదువు; వారిలో 

ఫుగెలుల్ హెరొమ్గెనే అనువారునాన్రు. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళి ల్రి; 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

2 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్యొకక్ శర్మలు మాయందేలాగు విసత్రించుచునన్వో, ఆలాగే 

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

2 కొరిందీయులకు 5:15 => జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమితత్ము మృతిపొంది 

తిరి గి లేచినవానికొర కే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 4:14 => ఆయన మోషేమీద కోపపడి లేవీయుడగు నీ అనన్యైన అహరోను లేడా? 

అతడు బాగుగా మాటలాడగలడని నేనెరుగుదును, ఇదిగో అతడు నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డు, 

అతడు నినున్ చూచి తన హృదయమందు సంతోషించును; 

నిరగ్మకాండము 36:5 => మోషేతో చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పని విషయమైన 

సేవకొరకు పర్జలు కావలసిన దానికంటె బహు విసాత్రము తీసికొని వచుచ్చునాన్రని చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 5:16 => మందల యీలలను వినుటకు నీ దొడల్మధయ్ను నీవేల నివసించితివి? 

రూబేనీయుల కాలువలయొదద్ జనులకు గొపప్ యోచనలు కలిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 8:6 => సుకోక్తు అధిపతులు జెబహు సలుమ్నాన్ అనువారి చేతులు ఇపుప్డు నీచేతికి 

చికిక్నవి గనుకనా మేము నీ సేనకు ఆహారము ఇయయ్వలెనని యడిగిరి. 

2 సమూయేలు 3:21 => అంతట అబేన్రు నేను పోయి ఇశార్యేలువారినందరిని నా యేలినవాడవగు 

నీ పక్షమున సమకూరిచ్, వారు నీతో నిబంధనచేయునటుల్ను, నీ చితాత్నుసారముగా నీవు రాజరికము 

వహించి కోరినదాని అంతటిమీద ఏలునటుల్ను చేయుదునని దావీదుతో చెపిప్ దావీదునొదద్ సెలవు 

పుచుచ్కొని సమాధానముగా వెళి ల్పోయెను. 
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2 రాజులు 12:6 => అయితే యోవాషు ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ సంవతస్రమువరకును 

యాజకులు మందిరము యొకక్ శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయకయే యుండిరి గనుక 

నెహెమాయ్ 5:16 => ఇదియుగాక నేను ఈ గోడ పని చేయగా నా పనివారును ఆ పనిచేయుచు 

వచిచ్రి. 

హోషేయ 10:1 => ఇశార్యేలు విసాత్రముగా వాయ్పించిన దార్క్షచెటుట్తో సమానము. వారు ఫలము 

ఫలించిరి. ఫలము ఫలించినకొలది వారు బలిపీఠములను మరి విశేషముగా చేయుచువచిచ్రి; తమ 

భూమి ఫలవంతమైనకొలది వారు తమ దేవతాసత్ంభములను మరి విశేషముగా చేసిరి. 

హగ గ్యి 1:4 => ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండల్లో నిసించుటకు ఇది 

సమయమా? 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

యోహాను 6:26 => యేసు మీరు సూచనలను చూచుటవలన కాదుగాని రొటెట్లు భుజించి 

తృపిత్పొందుట వలననే ననున్ వెదకుచునాన్రని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

గలతీయులకు 4:17 => వారు మీ మేలుకోరి మిముమ్ను ఆసకిత్తో వెంటాడువారు కారు; మీరే 

తముమ్ను వెంటాడవలెనని మిముమ్ను బయటికి తోర్సివేయ గోరుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగు గ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

వచనము 25 

మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ దూతయు, నా 

అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని అనుకొంటిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:3 => అతడు తనతోకూడ బయలుదేరి రావలెనని పౌలు కోరి, అతని 

తండిర్ గీర్సు దేశసుథ్డని ఆ పర్దేశములోని యూదులకందరికి తెలియును గనుక వారినిబటిట్ అతని 

తీసికొని సునన్తి చేయించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:4 => వారు ఆ యా పటట్ణముల దావ్రా వెళుల్చు, యెరూషలేములోనునన్ 

అపొసత్లులును పెదద్లును నిరణ్యించిన విధులను గైకొనుటకు వాటిని వారికి అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:5 => గనుక సంఘములు విశావ్సమందు సిథ్రపడి, అనుదినము లెకక్కు 

విసత్రించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6 => ఆసియలో వాకయ్ము చెపప్కూడదని పరిశుదాధ్తమ్ 

వారినాటంకపరచినందున, వారు ఫుర్గియ గలతీయ పర్దేశముల దావ్రా వెళి ల్రి. ముసియ దగ గ్రకు వచిచ్ 

బితూనియకు వెళుల్టకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:7 => యేసు యొకక్ ఆతమ్ వారిని వెళల్నియయ్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:8 => అంతటవారు ముసియను దాటిపోయి తోర్యకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:10 => అతనికి ఆ దరశ్నము కలిగినపుప్డు వారికి సువారత్ 

పర్కటించుటకు దేవుడు మముమ్ను పిలిచియునాన్డని మేము నిశచ్యించుకొని వెంటనే మాసిదోనియకు 

బయలుదేరుటకు యతన్ము చేసితివి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:11 => కాబటిట్ మేము తోర్యను విడిచి ఓడ ఎకిక్ తినన్గా 

సమొతార్కేకును, మరునాడు నెయపొలికిని, అకక్డ నుండి ఫిలిపీప్కిని వచిచ్తివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:12 => మాసిదోనియ దేశములో ఆ పార్ంతమునకు అది 

ముఖయ్పటట్ణమును రోమీయుల పర్వాససాథ్నమునై యునన్ది. మేము కొనిన్దినములు ఆ పటట్ణములో 

ఉంటిమి. 

2 కొరిందీయులకు 2:9 => మీరనిన్ విషయములందు విధేయులైయునాన్రేమో అని మీ యోగయ్త 

తెలిసికొనుటకే గదా పూరవ్ము వార్సితిని. 
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2 కొరిందీయులకు 8:8 => ఆజాఞ్పూరవ్కముగా మీతో చెపుప్టలేదు; ఇతరుల జాగర్తత్ను మీకు 

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:22 => మరియు వారితోకూడ మేము మా సహోదరుని పంపుచునాన్ము. చాల 

సంగతులలో అనేక పరాయ్యములు అతనిని పరీకిష్ంచి అతడు ఆసకిత్ గలవాడనియు, ఇపుప్డును 

మీయెడల అతనికి కలిగిన విశేషమైన నమిమ్కవలన మరి యెకుక్వైన ఆసకిత్ గలవాడనియు 

తెలిసికొనియునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:24 => కాబటిట్ మీ పేర్మ యథారథ్మైనదనియు మీ విషయమైన మా 

అతిశయము వయ్రథ్ము కాదనియు వారికి సంఘములయెదుట కనుపరచుడి.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:20 => మీ కేష్మవిషయమై నిజముగా చింతించువాడు అతనివంటివాడెవడును 

నాయొదద్ లేడు. 

1 కొరిందీయులకు 4:17 => ఇందునిమితత్ము పర్భువునందు నాకు పిర్యుడును నమమ్కమైన నా 

కుమారుడునగు తిమోతిని మీయొదద్కు పంపియునాన్ను. అతడు కీర్సుత్నందు నేను నడుచుకొను 

విధమును, అనగా పర్తి సథ్లములోను పర్తి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును, మీకు జాఞ్పకము 

చేయును. 

1 తిమోతి 1:2 => విశావ్సమునుబటిట్ నా నిజమైన కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు కనికరమును 

సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 

1 తిమోతి 1:18 => నా కుమారుడువైన తిమోతీ, నీవు విశావ్సమును మంచి మనసాస్కిష్యు 

కలిగినవాడవై, నినున్గూరిచ్ ముందుగా చెపప్బడిన పర్వచనముల చొపుప్న ఈ మంచి పోరాటము 

పోరాడవలెనని వాటినిబటిట్ యీ ఆజఞ్ను నీకు అపప్గించుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 1:2 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును కలుగును గాక. 

తీతుకు 1:4 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన రక్షకుడైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక. 
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2 రాజులు 3:11 => యెహోషాపాతు అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణచేయుటకు 

యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇచచ్ట లేడా అని యడిగెను. అంతట ఇశార్యేలు రాజు సేవకులలో 

ఒకడు ఏలీయా చేతులమీద నీళుల్పోయుచు వచిచ్న1షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా ఇకక్డ ఉనాన్డని 

చెపప్గా 

సామెతలు 15:20 => జాఞ్నముగల కుమారుడు తండిర్ని సంతోషపెటుట్ను బుదిధ్హీనుడు తన తలిల్ని 

తిరసక్రించును. 

రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

రోమీయులకు 16:10 => కీర్సుత్నందు యోగుయ్డైన అపెలెల్కు వందనములు. అరిసొట్బూలు 

ఇంటివారికి వందనములు. 

గలతీయులకు 1:2 => నాతో కూడ నునన్ సహోదరులందరును, గలతీయలోనునన్ సంఘములకు 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

2 తిమోతి 3:10 => అయితే నీవు నా బోధను నా పర్వరత్నను నా ఉదేద్శమును నా విశావ్సమును నా 

దీరఘ్శాంతమును నా పేర్మను నా ఓరుప్ను, 

వచనము 26 

అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై 

విచారపడుచుండెను. 

1 సమూయేలు 22:3 => తరువాత దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి మోయాబులోని మిసేప్కు వచిచ్ 

దేవుడు నాకు ఏమి చేయునది నేను తెలిసికొనువరకు నా తలిదండుర్లు వచిచ్ నీయొదద్ నుండనిమమ్ని 

మోయాబు రాజుతో మనవిచేసి 

ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  
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వచనము 27 

నిజముగా అతడు రోగియై చావునకు సిదధ్మైయుండెను గాని దేవుడతనిని కనికరించెను; అతని 

మాతర్మే గాక నాకు దుఃఖముమీద దుఃఖము కలుగకుండుటకై ననున్ను కనికరించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  

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. 

రోమీయులకు 15:28 => ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికపప్గించి, నేను, మీ 

పటట్ణముమీదుగా సెప్యినునకు పర్యాణముచేతును. 

రోమీయులకు 15:29 => నేను మీయొదద్కు వచుచ్నపుప్డు, కీర్సుత్యొకక్ ఆశీరావ్ద సంపూరణ్ముతో 

వతుత్నని యెరుగుదును. 

ఫిలేమోనుకు 1:22 => అంతేకాదు, నీ పార్రథ్నల మూలముగా నేను నీకు అనుగర్హింపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను గనుక నా నిమితత్ము బస సిదధ్ము చేయుము. 

2 యోహాను 1:12 => అనేక సంగతులు మీకు వార్యవలసి యుండియు సిరాతోను కాగితముతోను 

వార్య మనసుస్ లేక మీ సంతోషము పరిపూరణ్మవునటుల్ మిముమ్ను కలిసికొని ముఖాముఖిగా 

మాటలాడ నిరీకిష్ంచుచునాన్ను 

3 యోహాను 1:14 => శీఘర్ముగా నినున్ చూడ నిరీకిష్ంచుచునాన్ను; అపుప్డు ముఖాముఖిగా 

మాటలాడుకొనెదము. నీకు సమాధానము కలుగును గాక. మన సేన్హితులు నీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. నీయొదద్నునన్ సేన్హితులకు పేరు పేరు వరుసను వందనములు చెపుప్ము. 
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1 సమూయేలు 22:3 => తరువాత దావీదు అకక్డనుండి బయలుదేరి మోయాబులోని మిసేప్కు వచిచ్ 

దేవుడు నాకు ఏమి చేయునది నేను తెలిసికొనువరకు నా తలిదండుర్లు వచిచ్ నీయొదద్ నుండనిమమ్ని 

మోయాబు రాజుతో మనవిచేసి 

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 1:3 => నేను మాసిదోనియకు వెళుల్చుండగా సతయ్మునకు భినన్మైన బోధ చేయవదద్నియు, 

కలప్నాకథలును మితము లేని వంశావళులును, 

వచనము 28 

కాబటిట్ మీరు అతనిని చూచి మరల సంతోషించు నిమితత్మును నా కునన్ దుఃఖము తగు గ్ నిమితత్మును 

అతనిని మరి శీఘర్ముగా పంపితిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 2:13 => నా మనసుస్లో నెమమ్దిలేక వారియొదద్ సెలవు తీసికొని అకక్డనుండి 

మాసిదోనియకు బయలుదేరితిని. 

2 కొరిందీయులకు 8:22 => మరియు వారితోకూడ మేము మా సహోదరుని పంపుచునాన్ము. చాల 

సంగతులలో అనేక పరాయ్యములు అతనిని పరీకిష్ంచి అతడు ఆసకిత్ గలవాడనియు, ఇపుప్డును 

మీయెడల అతనికి కలిగిన విశేషమైన నమిమ్కవలన మరి యెకుక్వైన ఆసకిత్ గలవాడనియు 

తెలిసికొనియునాన్ము. 

ఫిలేమోనుకు 1:1 => కీర్సుత్యేసు ఖైదీయైన పౌలును, సహోదరుడైన తిమోతియును మా పిర్యుడును 

జతపనివాడునైన ఫిలేమోనుకును 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కె ల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 8:23 => తీతు ఎవడని యెవరైన అడిగినయెడల అతడు నా పాలివాడును మీ 

విషయములో నా జతపనివాడునై యునాన్డనియు; మన సహోదరులెవరని అడిగినయెడల వారు 

సంఘముల దూతలును (మూలభాషలో అపోసత్లులును) కీర్సుత్ మహిమయునై యునాన్రనియు నేను 

చెపుప్చునాన్ను 

కొలొసస్యులకు 1:7 => ఎపఫార్ అను మా పిర్యుడైన తోడి దాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను 

నేరుచ్కొంటిరి. 

కొలొసస్యులకు 4:11 => మరియు యూసుత్ అను యేసు కూడ మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్డు. 

వీరు సునన్తి పొందినవారిలో చేరినవారు, వీరుమాతర్మే దేవుని రాజయ్ము నిమితత్ము నా జత పనివారై 

యునాన్రు, వీరివలన నాకు ఆదరణ కలిగెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

ఫిలేమోనుకు 1:1 => కీర్సుత్యేసు ఖైదీయైన పౌలును, సహోదరుడైన తిమోతియును మా పిర్యుడును 

జతపనివాడునైన ఫిలేమోనుకును 

ఫిలేమోనుకు 1:24 => నా జతపనివారైన మారుక్, అరిసాత్రుక్, దేమా, లూకా వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 

2 తిమోతి 2:3 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ మంచి సైనికునివలె నాతో కూడ శర్మను అనుభవించుము. 

2 తిమోతి 2:4 => సైనికుడెవడును యుదధ్మునకు పోవునపుప్డు, తనున్ దండులో చేరుచ్కొనిన వానిని 

సంతోషపెటట్వలెనని యీ జీవన వాయ్పారములలో చికుక్కొనడు. 
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ఫిలేమోనుకు 1:2 => మన సహోదరియైన అపిఫ్యకును, తోడి యోధుడైన అరిఖ్పుప్నకును, నీ యింట 

ఉనన్ సంఘమునకును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

సామెతలు 25:13 => నమమ్కమైన దూత తనను పంపువారికి కోతకాలపు మంచుచలల్దనము 

వంటివాడు వాడు తన యజమానుల హృదయమును తెపప్రిలల్జేయును. 

యోహాను 17:18 => నీవు ననున్ లోకమునకు పంపిన పర్కారము నేనును వారిని లోకమునకు 

పంపితిని. 

2 కొరిందీయులకు 8:23 => తీతు ఎవడని యెవరైన అడిగినయెడల అతడు నా పాలివాడును మీ 

విషయములో నా జతపనివాడునై యునాన్డనియు; మన సహోదరులెవరని అడిగినయెడల వారు 

సంఘముల దూతలును (మూలభాషలో అపోసత్లులును) కీర్సుత్ మహిమయునై యునాన్రనియు నేను 

చెపుప్చునాన్ను 

హెబీర్యులకు 3:1 => ఇందువలన, పరలోక సంబంధమైన పిలుపులో పాలుపొందిన పరిశుదధ్ 

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 11:7 => మిముమ్ను హెచిచ్ంపవలెనని మీకు దేవుని సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుచు ననున్ నేనే తగిగ్ంచుకొనినందున పాపము చేసితినా? 

2 కొరిందీయులకు 11:8 => మీకు పరిచరయ్ చేయుటకై నేనితర సంఘములవలన జీతము 

పుచుచ్కొని, వారి ధనము దొంగిలినవాడనైతిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 
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లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

ఎఫెసీయులకు 6:22 => మీరు మా సమాచారము తెలిసికొనుటకును అతడు మీ హృదయములను 

ఓదారుచ్టకును అతనిని మీయొదద్కు పంపితిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  

కొలొసస్యులకు 4:7 => పిర్య సహోదరుడును, పర్భువునందు నమమ్కమైన పరిచారకుడును, నా 

తోడి సేవకుడునైన తుకికు ననున్గూరిచ్న సంగతులనిన్యు మీకు తెలియజేయును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => మీరు మాకు బహు పిర్యులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష 

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

వచనము 29 

నాయెడల మీ ఉపచరయ్లో ఉనన్ కొదువను తీరుచ్టకై అతడు తన పార్ణమునైనను లక్షయ్పెటట్క 

కీర్సుత్యొకక్ పని నిమితత్ము చావునకు సిదధ్మైయుండెను  
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ఫిలిపీప్యులకు 1:3 => మొదటి దినమునుండి ఇదివరకు సువారత్ విషయములో మీరు నాతో 

పాలివారై యుండుట చూచి, 

ఫిలిపీప్యులకు 1:8 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష 

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

2 సమూయేలు 13:39 => రాజైన దావీదు అమోన్ను మరణమాయెననుకొని అతనినిగూరిచ్ 

యోదారుప్ నొందినవాడై అబా ష్లోమును పటుట్కొనవలెననన్ ఆలోచన మానెను. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

యోబు 9:27 => నా శర్మను మరచిపోయెదననియు దుఃఖముఖుడనై యుండుట మాని 

సంతోషముగానుండెదననియు నేను అనుకొంటినా?  

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

సామెతలు 12:25 => ఒకని హృదయములోని విచారము దాని కుర్ంగజేయును దయగల మాట 

దాని సంతోషపెటుట్ను. 

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.  

Page  of 295 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 

మతత్యి 26:37 => పేతురును జెబెదయి యిదద్రు కుమారులను వెంటబెటుట్కొని పోయి, 

దుఃఖపడుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును మొదలుపెటెట్ను. 

రోమీయులకు 9:2 => కీర్సుత్నందు నిజమే చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుట లేదు. 

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

2 సమూయేలు 24:17 => దావీదు జనులను నాశనము చేసిన దూతను కనుగొని యెహోవాను 

ఈలాగు పార్రిథ్ంచెను చితత్గించుము; పాపము చేసినవాడను నేనే; దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచినవాడను 

నేనే; గొఱఱ్లవంటి వీరేమి చేసిరి? ననున్ను నా తండిర్ యింటివారిని శికిష్ంచుము. 

యోహాను 11:35 => యేసు కనీన్ళుల్ విడిచెను. 

యోహాను 11:36 => కాబటిట్ యూదులు అతనిని ఏలాగు పేర్మించెనో చూడుడని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 

గలతీయులకు 6:2 => ఒకని భారములనొకడు భరించి, యీలాగు కీర్సుత్ నియమమును పూరిత్గా 

నెరవేరుచ్డి. 

ఎఫెసీయులకు 3:13 => కాబటిట్ మీ నిమితత్మై నాకు వచిచ్న శర్మలను చూచి మీరు అధైరయ్పడవదద్ని 

వేడుకొనుచునాన్ను, ఇవి మీకు మహిమకరములై యునన్వి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:20 => నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీకిచిచ్న మాటచొపుప్న నీ 

సరిహదుద్లను విశాలపరచిన తరువాత నిశచ్యముగా మాంసము తినగోరి మాంసము 

తినెదననుకొందువు. అపుప్డు నీకిషట్మైన మాంసము తినవచుచ్ను. 

2 రాజులు 13:14 => అంతట ఎలీషా మరణకరమైన రోగముచేత పీడితుడైయుండగా ఇశార్యేలు 

రాజైన యెహోయాషు అతనియొదద్కు వచిచ్ అతని చూచి కనీన్రు విడుచుచు నా తండీర్ నా తండీర్, 

ఇశార్యేలువారికి రథమును రౌతులును నీవే అని యేడెచ్ను. 

కీరత్నలు 41:3 => రోగశయయ్మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వానిని 

సవ్సథ్పరచుదువు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:28 => కాబటిట్ మీరు అతనిని చూచి మరల సంతోషించు నిమితత్మును నా కునన్ 

దుఃఖము తగు గ్ నిమితత్మును అతనిని మరి శీఘర్ముగా పంపితిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => మీరు మాకు బహు పిర్యులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష 

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

2 తిమోతి 1:4 => నీయందునన్ నిషక్పటమైన విశావ్సమును జాఞ్పకము చేసికొని, నా 

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజు ఞ్డనై 

యునాన్ను.  

2 తిమోతి 4:20 => ఎరసుత్ కొరింథులో నిలిచిపోయెను. తోర్ఫిము రోగియైనందున అతని మిలేతులో 

విడిచి వచిచ్తిని. 

వచనము 30 

గనుక పూరాణ్నందముతో పర్భువునందు అతనిని చేరుచ్కొని అటిట్వారిని ఘనపరచుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:30 => గనుక పూరాణ్నందముతో పర్భువునందు అతనిని చేరుచ్కొని అటిట్వారిని 

ఘనపరచుడి. 

2 రాజులు 20:1 => ఆ దినములలో హిజిక్యాకు మరణకరమైన. రోగము కలుగగా, ఆమోజు 

కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా అతనియొదద్కు వచిచ్ నీవు మరణమవుచునాన్వు, బర్దుకవు 

గనుక నీవు నీ యిలుల్ చకక్బెటుట్కొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

కీరత్నలు 107:18 => భోజనపదారథ్ములనిన్యు వారి పార్ణమునకు అసహయ్మగును వారు 

మరణదావ్రములను సమీపించుదురు. 

పర్సంగి 9:1 => నీతిమంతులును జాఞ్నులును వారి కిర్యలును దేవుని వశమను సంగతిని, సేన్హము 

చేయుటయైనను దేవ్షించుటయైనను మనుషుయ్ల వశమున లేదను సంగతిని, అదియంతయు 

వారివలన కాదను సంగతిని పూరిత్గా పరిశీలన చేయుటకై నా మనసుస్ నిలిపి నిదానింప 

బూనుకొంటిని. 

పర్సంగి 9:2 => సంభవించునవి అనిన్యు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభవించును; 

నీతిమంతులకును దుషుట్లకును, మంచివారికిని పవితుర్లకును అపవితుర్లకును బలులరిప్ంచువారికిని 

బలులనరిప్ంపని వారికిని గతియొకక్టే; మంచివారికేలాగుననో పాపాతుమ్లకును ఆలాగుననే 

తటసిథ్ంచును; ఒటుట్పెటుట్కొను వారికేలాగుననో ఒటుట్కు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును. 

యోహాను 11:3 => అతని అకక్ చెలెల్ండుర్ పర్భువా, యిదిగో నీవు పేర్మించువాడు రోగియై 

యునాన్డని ఆయనయొదద్కు వరత్మానము పంపిరి. 

యోహాను 11:4 => యేసు అది విని యీ వాయ్ధి మరణముకొరకు వచిచ్నది కాదుగాని దేవుని 

కుమారుడు దానివలన మహిమపరచబడునటుల్ దేవుని మహిమకొరకు వచిచ్నదనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:37 => ఆ దినములయందామె కాయిలాపడి చనిపోగా, వారు శవమును 

కడిగి మేడగదిలో పరుండ బెటిట్రి. 

యోబు 5:19 => ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నినున్ విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ 

కీడును తగులదు. 

Page  of 298 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

కీరత్నలు 30:1 => యెహోవా, నా శతుర్వులను నా విషయమై సంతోషింపనియయ్క నీవు 

ననున్దధ్రించియునాన్వు అందుకై నేను నినున్ కొనియాడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 30:2 => యెహోవా నా దేవా, నేను నీకు మొఱఱ్పెటట్గా నీవు ననున్ సవ్సథ్పరచితివి. 

కీరత్నలు 30:3 => యెహోవా, పాతాళములోనుండి నా పార్ణమును లేవదీసితివి నేను గోతిలోనికి 

దిగకుండ నీవు ననున్ బర్దికించితివి.  

కీరత్నలు 30:10 => యెహోవా, ఆలకింపుము ననున్ కరుణింపుము యెహోవా, నాకు సహాయుడవై 

యుండుము 

కీరత్నలు 30:11 => నా పార్ణము మౌనముగా నుండక నినున్ కీరిత్ంచునటుల్ నా అంగలారుప్ను నీవు 

నాటయ్ముగా మారిచ్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 34:19 => నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అనిన్టిలోనుండి యెహోవా 

వానిని విడిపించును. 

కీరత్నలు 103:3 => ఆయన నీ దోషములనిన్టిని క్షమించువాడు నీ సంకటములనిన్టిని 

కుదురుచ్వాడు. 

కీరత్నలు 103:4 => సమాధిలోనుండి నీ పార్ణమును విమోచించుచునాన్డు కరుణాకటాక్షములను 

నీకు కిరీటముగా ఉంచుచునాన్డు 

కీరత్నలు 107:19 => కషట్కాలమందు వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి 

వారిని విడిపించెను. 

కీరత్నలు 107:20 => ఆయన తన వాకుక్ను పంపి వారిని బాగుచేసెను ఆయన వారు పడిన 

గుంటలలోనుండి వారిని విడిపించెను. 

కీరత్నలు 107:21 => ఆయన కృపనుబటిట్యు నరులకు ఆయన చేయు ఆశచ్రయ్కారయ్ములనుబటిట్యు 

వారు యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు గాక. 

కీరత్నలు 107:22 => వారు కృతజఞ్తారప్ణలు చెలిల్ంచుదురుగాక ఉతాస్హధవ్నితో ఆయన 

కారయ్ములను పర్కటించుదురుగాక.  
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యెషయా 38:17 => మికుక్టమైన ఆయాసము నాకు నెమమ్ది కలుగుటకు కారణమాయెను నీ 

పేర్మచేత నా పార్ణమును నాశనమను గోతినుండి విడిపించితివి. నీవీపు వెనుకతటుట్ నా 

పాపములనిన్యు నీవు పారవేసితివి. 

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

యెషయా 27:8 => నీవు దాని వెళల్గొటిట్నపుప్డు మితముగా దానికి శిక్ష విధించితివి. తూరుప్గాలిని 

తెపిప్ంచి కఠినమైన తుపానుచేత దాని తొలగించితివి 

యిరిమ్యా 8:18 => నా గుండె నా లోపల సొమమ్సిలుల్చునన్ది, నేను దేనిచేత దుఃఖోపశాంతి 

నొందుదును? 

యిరిమ్యా 10:24 => యెహోవా, నీవు ననున్ బొతిత్గా తగిగ్ంపకుండునటుల్ నీ కోపమునుబటిట్ ననున్ 

శికిష్ంపక నీ నాయ్యవిధినిబటిట్ ననున్ శికిష్ంపుము. 

యిరిమ్యా 45:3 => కట కటా, నాకు శర్మ, యెహోవా నాకు పుటిట్ంచిన నొపిప్కి తోడు ఆయన నాకు 

దుఃఖమును కలుగజేయుచునాన్డు, మూలుగుచేత అలసియునాన్ను, నాకు నెమమ్ది దొరకదాయెను అని 

నీవనుకొనుచునాన్వు. 
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హబకూక్కు 3:2 => యెహోవా, నినున్గూరిచ్న వారత్ విని నేను భయపడుచునాన్ను యెహోవా, 

సంవతస్రములు జరుగుచుండగా నీ కారయ్ము నూతనపరచుము సంవతస్రములు జరుగుచుండగా 

దానిని తెలియజేయుము కోపించుచునే వాతస్లయ్మును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము.  

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 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

కీరత్నలు 13:2 => ఎంతవరకు నా మనసుస్లో నేను చింతపడుదును? ఎంతవరకు నా 

హృదయములో పగలంతయు దుఃఖాకార్ంతుడనై యుందును? ఎంతవరకు నాశతుర్వు నామీద తనున్ 

హెచిచ్ంచుకొనును?  

కీరత్నలు 41:3 => రోగశయయ్మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వానిని 

సవ్సథ్పరచుదువు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:28 => కాబటిట్ మీరు అతనిని చూచి మరల సంతోషించు నిమితత్మును నా కునన్ 

దుఃఖము తగు గ్ నిమితత్మును అతనిని మరి శీఘర్ముగా పంపితిని. 

2 తిమోతి 4:20 => ఎరసుత్ కొరింథులో నిలిచిపోయెను. తోర్ఫిము రోగియైనందున అతని మిలేతులో 

విడిచి వచిచ్తిని. 

3 యోహాను 1:2 => పిర్యుడా, నీ ఆతమ్ వరిధ్లుల్చునన్ పర్కారము నీవు అనిన్ విషయములలోను 

వరిధ్లుల్చు సౌఖయ్ముగా ఉండవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 
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వచనము 1 

మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు 

కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:26 => అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని 

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 

ఆదికాండము 45:27 => అపుప్డు వారు యోసేపు తమతో చెపిప్న మాటలనిన్టిని అతనితో చెపిప్రి. 

అతడు తనున్ ఎకిక్ంచుకొని పోవుటకు యోసేపు పంపినబండుల్ చూచినపుప్డు వారి తండిర్యైన 

యాకోబు పార్ణము తెపప్రిలెల్ను 

ఆదికాండము 45:28 => అపుప్డు ఇశార్యేలు ఇంతే చాలును, నా కుమారుడైన యోసేపు ఇంక 

బర్దికియునాన్డు, నేను చావకమునుపు వెళి ల్ అతని చూచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 46:29 => యోసేపు తన రథమును సిదధ్ము చేయించి తన తండిర్యైన ఇశార్యేలును 

ఎదురొక్నుటకు గోషెనుకు వెళి ల్ అతనికి కనబడెను. అపుప్డతడు అతని మెడమీద పడి అతని మెడ 

పటుట్కొని యెంతో ఏడెచ్ను. 

ఆదికాండము 46:30 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీవింక బర్దికియునాన్వు; నీ ముఖము 

చూచితిని గనుక నేనికను చనిపోవుదునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:11 => ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీ ముఖము చూచెదనని నేను అనుకొనలేదు గాని 

నీ సంతానమును దేవుడు నాకు కనుపరచియునాన్డనగా 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:38 => పౌలు మెడమీద పడి అతనిని ముదుద్పెటుట్కొని, వారు ఓడవరకు 

అతనిని సాగనంపిరి. 
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2 తిమోతి 1:4 => నీయందునన్ నిషక్పటమైన విశావ్సమును జాఞ్పకము చేసికొని, నా 

పితురాచారపర్కారము నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్తో నేను సేవించుచునన్ దేవునియెడల కృతజు ఞ్డనై 

యునాన్ను.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:27 => నిజముగా అతడు రోగియై చావునకు సిదధ్మైయుండెను గాని దేవుడతనిని 

కనికరించెను; అతని మాతర్మే గాక నాకు దుఃఖముమీద దుఃఖము కలుగకుండుటకై ననున్ను 

కనికరించెను. 

2 కొరిందీయులకు 2:3 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవరివలన నేను సంతోషము పొందతగినదో, 

వారివలన నాకు దుఃఖము కలుగకుండవలెనని యీ సంగతి మీకు వార్సితిని. మరియు నా సంతోషము 

మీ అందరి సంతోషమేయని మీ అందరియందు నమమ్కము కలిగి యీలాగు వార్సితిని. 

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 1:4 => మన సంతోషము పరిపూరణ్మవుటకై మేమీ సంగతులను వార్యుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

1 కొరిందీయులకు 16:18 => మీరులేని కొరతను వీరు నాకు తీరిచ్ నా ఆతమ్కును మీ ఆతమ్కును 

సుఖము కలుగజేసిరి గనుక అటిట్వారిని సనామ్నించుడి. 

2 కొరిందీయులకు 7:13 => ఇందుచేత మేము ఆదరింపబడితివిు. అంతేకాదు, మాకు ఈ ఆదరణ 

కలిగినపుప్డు తీతు యొకక్ ఆతమ్ మీ అందరివలన విశార్ంతి పొందినందున అతని సంతోషమును చూచి 

మరి యెకుక్వగా మేము సంతోషించితివిు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  

కొలొసస్యులకు 4:8 => మీరు మా సిథ్తి తెలిసికొనునటుల్ను మీ హృదయములను అతడు 

ఆదరించునటుల్ను,  
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వచనము 2 

కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన 

నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

మతత్యి 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

పంపినవాని చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

లూకా 9:5 => మిముమ్ను ఎవరు చేరుచ్కొనరో ఆ పటట్ణములోనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద 

సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:20 => నేనెవని పంపుదునో వాని చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనువాడగును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనువాడగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

రోమీయులకు 16:2 => ఆమెకు మీవలన కావలసినది ఏదైన ఉనన్యెడల సహాయము చేయవలెనని 

ఆమెనుగూరిచ్ మీకు సిఫారసు చేయుచునాన్ను; ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలైయుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 16:10 => తిమోతి వచిచ్నయెడల అతడు మీయొదద్ నిరభ్యుడై యుండునటుల్ 

చూచుకొనుడి, నావలెనే అతడు పర్భువు పనిచేయుచునాన్డు 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

కొలొసస్యులకు 4:10 => నాతో కూడ చెరలో ఉనన్ అరిసాత్రుక్ను, బరన్బాకు సమీప జాఞ్తియైన 

మారుక్ను మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు; ఈ మారుక్నుగూరిచ్ మీరు ఆజఞ్లు పొందితిరి, ఇతడు 

మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల ఇతని చేరుచ్కొనుడి. 

3 యోహాను 1:10 => వాడు మముమ్నుగూరిచ్ చెడడ్మాటలు వదరుచు, అది చాలనటుట్గా, 

సహోదరులను తానే చేరుచ్కొనక, వారిని చేరుచ్కొన మనసుస్ గలవారిని కూడ ఆటంకపరచుచు 
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సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయుచునాన్డు; అందుచేత నేను వచిచ్నపుప్డు వాడు చేయుచునన్ 

కిర్యలను జాఞ్పకము చేసికొందును. 

యెషయా 52:7 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువరత్మానము పర్కటించుచు 

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:8 => అందుకు ఆ పటట్ణములో మిగుల సంతోషము కలిగెను. 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

ఎఫెసీయులకు 4:9 => ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొకక్ కిర్ంది భాగములకు 

దిగెననియు అరథ్మిచుచ్చునన్ది గదా. 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 
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2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

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 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, 

మేము ఓడ ఎకిక్ వెళి ల్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 16:18 => మీరులేని కొరతను వీరు నాకు తీరిచ్ నా ఆతమ్కును మీ ఆతమ్కును 

సుఖము కలుగజేసిరి గనుక అటిట్వారిని సనామ్నించుడి. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:26 => మన పిర్యులతోకూడ మీయొదద్కు పంపుట యుకత్మని 

మాకందరికి ఏకాభిపార్యము కలిగెను. 

రోమీయులకు 14:1 => విశావ్సము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేరుచ్కొనుడి, అయినను 

సంశయములను తీరుచ్టకు వాదములను పెటుట్కొనవదుద్ 

గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళి ల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

వచనము 3 

ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన ఆరాధించుచు, 

కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 
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1 కొరిందీయులకు 15:53 => క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియునన్ది; 

మరత్య్మైన యీ శరీరము అమరత్య్తను ధరించుకొనవలసియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 16:10 => తిమోతి వచిచ్నయెడల అతడు మీయొదద్ నిరభ్యుడై యుండునటుల్ 

చూచుకొనుడి, నావలెనే అతడు పర్భువు పనిచేయుచునాన్డు 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:27 => నిజముగా అతడు రోగియై చావునకు సిదధ్మైయుండెను గాని దేవుడతనిని 

కనికరించెను; అతని మాతర్మే గాక నాకు దుఃఖముమీద దుఃఖము కలుగకుండుటకై ననున్ను 

కనికరించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:19 => మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగు గ్పడక యెపప్టివలెనే యిపుప్డును 

పూరణ్ధైరయ్ముతో బోధించుటవలన నా బర్దుకు మూలముగానైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, 

కీర్సుత్ నా శరీరమందు ఘనపరచబడునని 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 
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మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

రోమీయులకు 16:4 => వారు నా పార్ణముకొరకు తమ పార్ణములను ఇచుచ్టకైనను తెగించిరి. 

మరియు, వారి యింట ఉనన్ సంఘమునకును వందనములు చెపుప్డి; నేను మాతర్ము కాదు 

అనయ్జనులలోని సంఘములవారందరు వీరికి కృతజు ఞ్లైయునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 12:15 => కాబటిట్ నాకు కలిగినది యావతుత్ మీ ఆతమ్లకొరకు బహు 

సంతోషముగా వయ్యపరచెదను; ననున్ను నేను వయ్యపరచుకొందును. నేను మిముమ్ను ఎంత 

యెకుక్వగా పేర్మించుచునాన్నో అంత తకుక్వగా మీరు ననున్ పేర్మింతురా? 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

ఫిలిపీప్యులకు 4:10 => ననున్గూరిచ్ మీరినాన్ళల్కు మరల యోచన చేయసాగితిరని పర్భువునందు 

మికిక్లి సంతోషించితిని. ఆ విషయములో మీరు యోచన చేసియుంటిరి గాని తగిన సమయము 

దొరకకపోయెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 16:17 => సెత్ఫను, ఫొరూమ్నాతు, అకాయికు అనువారు వచిచ్నందున 

సంతోషించుచునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:13 => నేను సువారత్ కొరకు బంధకములో ఉండగా నీకు పర్తిగా అతడు నాకు 

పరిచారముచేయు నిమితత్ము నాయొదద్ అతని నుంచుకొనవలెనని యుంటిని గాని 
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నిరగ్మకాండము 18:18 => నీవును నీతో నునన్ యీ పర్జలును నిశచ్యముగా నలిగిపోవుదురు; ఈ 

పని నీకు మికిక్లి భారము, అది నీవు ఒకక్డవే చేయచాలవు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:36 => ఆమె నా తండీర్, యెహోవాకు మాట యిచిచ్యుంటివా? నీ నోటినుండి 

బయలుదేరిన మాటచొపుప్న నాకు చేయుము; యెహోవా నీ శతుర్వులైన అమోమ్నీయులమీద 

పగతీరుచ్కొని యునాన్డని అతనితో ననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:30 => నేనును ఫిలిషీత్యులును చనిపోదుము గాక అని చెపిప్ బలముతో 

వంగినపుప్డు గుడి ఆ సరాద్రుల మీదను దానిలోనునన్ జనులందరి మీదను పడెను. మరణకాలమున 

అతడు చంపినవారి శవముల లెకక్ జీవితకాలమందు అతడు చంపినవారి లెకక్కంటె ఎకుక్వాయెను. 

1 సమూయేలు 19:5 => అతడు పార్ణమునకు తెగించి ఆ ఫిలిషీత్యుని చంపగా యెహోవా 

ఇశార్యేలీయుల కందరికి గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను; అది నీవే చూచి సంతోషించితివి గదా; 

నిషాక్రణముగా దావీదును చంపి నిరపరాధియొకక్ పార్ణము తీసి నీవెందుకు పాపము చేయుదువని 

మనవి చేయగా 

2 రాజులు 20:1 => ఆ దినములలో హిజిక్యాకు మరణకరమైన. రోగము కలుగగా, ఆమోజు 

కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా అతనియొదద్కు వచిచ్ నీవు మరణమవుచునాన్వు, బర్దుకవు 

గనుక నీవు నీ యిలుల్ చకక్బెటుట్కొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 6:11 => నేను నావంటి వాడు పారిపోవచుచ్నా? ఇంతవాడనైన నేను నా పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకైనను గరాభ్లయమున పర్వేశింపవచుచ్నా? నేను అందులో పర్వేశింపనంటిని. 

ఎసేత్రు 4:13 => మొరెద్కై ఎసేత్రుతో ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ రాజనగరులో ఉనన్ంతమాతర్ముచేత 

యూదులందరికంటె నీవు తపిప్ంచుకొందువని నీ మనసుస్లొ తలంచుకొనవదుద్; 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 
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లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:26 => మన పిర్యులతోకూడ మీయొదద్కు పంపుట యుకత్మని 

మాకందరికి ఏకాభిపార్యము కలిగెను. 

రోమీయులకు 14:8 => మనము బర్దికినను పర్భువు కోసమే బర్దుకుచునాన్ము; చనిపోయినను 

పర్భువు కోసమే చనిపోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనము బర్దికినను చనిపోయినను పర్భువు వారమై 

యునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

2 కొ రిం దీ యు ల కు 4 : 1 2 = > కా వు న మా లో మ ర ణ ము ను మీ లో జీ వ ము ను 

కారయ్సాధకమగుచునన్వి. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

వచనము 4 

కావలయునంటే నేను శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనవచుచ్ను; మరి ఎవడైనను శరీరమును 

ఆసప్దము చేసికొనదలచినయెడల నేను మరి యెకుక్వగా చేసికొనవచుచ్ను. 

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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2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరు ణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:4 => ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లముననే నీవు, నీ 

కుమారుడు, నీ కుమారెత్, నీ దాసుడు, నీ దాసి, నీ యింటనుండు లేవీయులు, కలిసికొని నీ దేవుడైన 

యెహోవా సనిన్ధిని తిని, నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలో నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

సంతోషించుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:11 => అపుప్డు నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును నీ మధయ్నునన్ పరదేశులును 

తలిదండుర్లు లేనివారును విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

1 సమూయేలు 2:1 => మరియు హనాన్ విజాఞ్పనచేసి యీలాగనెను నా హృదయము 

యెహోవాయందు సంతోషించుచునన్ది. యెహోవాయందు నాకు మహా బలము కలిగెను నీవలని 

రక్షణను బటిట్ సంతోషించుచునాన్ను నా విరోధులమీద నేను అతిశయపడుదును. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 15:28 => ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాబ్టము చేయుచు, కొముమ్లు 

బూరలు ఊదుచు, తాళములు కొటుట్చు, సవ్రమండలములు సితారాలు వాయించుచు యెహోవా 

నిబంధన మందసమును తీసికొనివచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి యెహోవాను 

వెదకువారు హృదయమునందు సంతోషించుదురు గాక.  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:31 => యెహోవా ఏలుచునాన్డని జనములలో చాటించుడి. ఆకాశములు 

ఆనందించునుగాక భూమి సంతోషించునుగాక  

1 దినవృతాత్ంతములు 16:32 => సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించునుగాక 

పొలములును వాటియందుండు సరవ్మును సంతోషించునుగాక. యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:33 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు 

వనవృక్షములు ఆయన సనిన్ధిని ఉతస్యించును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:22 => ఆ దినమున వారు యెహోవా సనిన్ధిని బహు సంతోషముతో 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనునకు రెండవసారి పటాట్భిషేకముచేసి, 

యెహోవా సనిన్ధిని అతని అధిపతిగాను సాదోకును యాజకునిగాను అభిషేకించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:26 => యెరూషలేము కాపురసుథ్లకు మికిక్లి ఆనందము కలిగెను. 

ఇశార్యేలు రాజును దావీదు కుమారుడునైన సొలొమోను కాలమునకు తరువాత ఈలాగున జరిగి 

యుండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:27 => అపుప్డు లేవీయులైన యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా 

వారిమాటలు వినబడెను; వారి పార్రథ్న ఆకాశముననునన్ పరిశుదధ్ నివాసమునకు చేరెను. 

నెహెమాయ్ 8:10 => మరియు అతడు వారితో నిటల్నెను పదండి, కొర్వివ్న మాంసము భకిష్ంచుడి, 

మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిదధ్ము చేసికొననివారికి 

వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన పర్భువునకు పర్తిషిఠ్తమాయెను, మీరు 

దుఃఖపడకుడి, యెహోవా యందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. 
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యోబు 22:26 => అపుప్డు సరవ్శకుత్నియందు నీవు ఆనందించెదవు దేవునితటుట్ నీ ముఖము 

ఎతెత్దవు. 

కీరత్నలు 5:11 => నినున్ ఆశర్యించువారందరు సంతోషించుదురు నీవే వారిని కాపాడుదువు గనుక 

వారు నితయ్ము ఆనందధవ్ని చేయుదురు. 

కీరత్నలు 32:11 => నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుడి ఉలల్పించుడి యథారథ్ 

హృదయులారా, మీరందరు ఆనందగానము చేయుడి. 

కీరత్నలు 33:1 => నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్ ఆనందగానము చేయుడి. సుత్తిచేయుట 

యథారథ్వంతులకు శోభసక్రము. 

కీరత్నలు 37:4 => యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయవాంఛలను తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 42:4 => జనసమూహముతో పండుగచేయుచునన్ సమూహముతో నేను వెళి ల్న సంగతిని 

సంతోషముకలిగి సోత్తర్ములు చెలిల్ంచుచు నేను దేవుని మందిరమునకు వారిని నడిపించిన సంగతిని 

జాఞ్పకము చేసికొనగా నా పార్ణము నాలో కరగిపోవుచునన్ది.  

కీరత్నలు 97:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు, భూలోకము ఆనందించునుగాక 

దీవ్పములనిన్యు సంతోషించునుగాక.  

కీరత్నలు 100:1 => సమసత్ త్ దేశములారా, యెహోవాకు ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 100:2 => సంతోషముతో యెహోవాను సేవించుడి ఉతాస్హగానము చేయుచు ఆయన 

సనిన్ధికి రండి. 

కీరత్నలు 149:2 => ఇశార్యేలీయులు తముమ్ను పుటిట్ంచినవానినిబటిట్ సంతో షించుదురు గాక 

సీయోను జనులు తమ రాజునుబటిట్ ఆనందించుదురు గాక. 

యెషయా 12:2 => ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను 

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 12:3 => కావున మీరు ఆనందపడి రక్షణాధారములైన బావులలోనుండి నీళుల్ 

చేదుకొందురు ఆ దినమున మీరీలాగందురు  
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యెషయా 41:16 => నీవు వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొనిపోవును సుడిగాలి వాటిని 

చెదరగొటుట్ను. నీవు యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుదువు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ 

అతిశయపడుదువు. 

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

యెషయా 65:14 => నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు 

చింతాకార్ంతులై యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత పర్లాపించెదరు.  

యెషయా 66:11 => ఆదరణకరమైన ఆమె సత్నయ్మును మీరు కుడిచి తృపిత్నొందెదరు ఆమె 

మహిమాతిశయము అనుభవించుచు ఆనందించెదరు. 

యెషయా 66:12 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, నదివలె సమాధానమును 

ఆమెయొదద్కు పారజేయుదును మీరు జనముల ఐశవ్రయ్ము అనుభవించునటుల్ ఒడుడ్మీద పొరిల్పారు 

జలపర్వాహమువలె మీయొదద్కు దానిని రాజేతును మీరు చంకను ఎతిత్కొనబడెదరు మోకాళల్మీద 

ఆడింపబడెదరు. 

యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 

హబకూక్కు 3:17 => అంజూరపు చెటుల్ పూయకుండినను దార్క్షచెటుల్ ఫలింపకపోయినను ఒలీవచెటుల్ 

కాపులేకయుండినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొఱఱ్లు దొడిడ్లో లేకపోయినను సాలలో 

పశువులు లేకపోయినను  

హబకూక్కు 3:18 => నేను యెహోవాయందు ఆనందించెదను నా రక్షణకరత్యైన నా దేవునియందు 

నేను సంతో షించెదను. 
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జెఫనాయ్ 3:14 => సీయోను నివాసులారా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, జయధవ్ని 

చేయుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, పూరణ్హృదయముతో సంతోషించి గంతులు వేయుడి. 

జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 

జెకరాయ్ 10:7 => ఎఫార్యిమువారు బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస పానము చేయువారు 

సంతోషించునటుల్ వారు మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడడ్లు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, 

యెహోవానుబటిట్ వారు హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించుదురు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

లూకా 1:47 => ఆయన తన దాసురాలి దీనసిథ్తిని కటాకిష్ంచెను 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:16 => ఎలల్పుప్డును సంతోషముగా ఉండుడి; 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 
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1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:18 => ఇటువలెనే మీరును ఆనందించి నాతోకూడ సంతోషించుడి. 

2 పేతురు 1:12 => కాబటిట్ మీరు ఈ సంగతులను తెలిసికొని మీరంగీకరించిన సతయ్మందు 

సిథ్రపరచబడియునన్ను, వీటినిగూరిచ్ ఎలల్పుప్డును మీకు జాఞ్పకము చేయుటకు సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

2 పేతురు 1:13 => మరియు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నాకు సూచించిన పర్కారము నా 

గుడారమును తవ్రగా విడిచి పెటట్వలసివచుచ్నని యెరిగి, 

2 పేతురు 1:14 => నేను ఈ గుడారములో ఉనన్ంతకాలము ఈ సంగతులను జాఞ్పకము చేసి 

మిముమ్ను రేపుట నాయ్యమని యెంచుకొనుచునాన్ను. 

2 పేతురు 1:15 => నేను మృతిపొందిన తరువాత కూడ మీరు నితయ్ము వీటిని జాఞ్పకము 

చేసికొనునటుల్ జాగర్తత్చేతును. 

2 పేతురు 3:1 => పిర్యులారా, యీ రెండవ పతిర్క మీకిపుప్డు వార్యుచునాన్ను 

కీరత్నలు 35:9 => అపుప్డు యెహోవాయందు నేను హరిష్ంచుదును ఆయన రక్షణనుబటిట్ నేను 

సంతోషించుదును. 

యెషయా 25:9 => ఆ దినమున జనులీలాగు నందురు ఇదిగో మనలను రకిష్ంచునని మనము 

కనిపెటుట్కొని యునన్ మన దేవుడు మనము కనిపెటుట్కొనిన యెహోవా ఈయనే ఆయన రక్షణనుబటిట్ 

సంతోషించి ఉతస్హింతము.  
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యెషయా 28:10 => ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ సూతర్మువెంబడి సూతర్ము 

సూతర్మువెంబడి సూతర్ము కొంత ఇచచ్ట కొంత అచచ్ట చెపుప్చునాన్డని వారనుకొందురు.  

యెషయా 29:19 => యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధికమగును మనుషుయ్లలో 

బీదలు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవునియందు అనందించెదరు.  

హగ గ్యి 1:7 => కాగా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ 

ఆలోచించుకొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20 => మరియు పర్యోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక 

బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు, 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

గలతీయులకు 1:9 => మేమిదివరకు చెపిప్నపర్కారమిపుప్డును మరల చెపుప్చునాన్ము; మీరు 

అంగీకరించిన సువారత్ గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:26 => మీరు విశావ్సమునందు అభివృదిధ్యు ఆనందమును పొందు నిమితత్ము, 

నేను జీవించి మీ అందరితో కూడ కలిసియుందునని నాకు తెలియును. 

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. 

వచనము 5 

ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ 

హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము పరిసయుయ్డనై, 

సామెతలు 26:11 => తన మూఢతను మరల కనుపరచు మూరు ఖ్డు కకిక్నదానికి తిరుగు కుకక్తో 

సమానుడు. 
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యెషయా 56:10 => వారి కాపరులు గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు 

మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 

యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

గలతీయులకు 5:15 => అయితే మీరు ఒకనినొకడు కరచుకొని భకిష్ంచినయెడల మీరు ఒకనివలన 

ఒకడు బొతిత్గా నశించిపోదురేమో చూచుకొనుడి. 

2 తిమోతి 4:14 => అలెకస్ందుర్ అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని కిర్యల చొపుప్న 

పర్భువతనికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; 

2 తిమోతి 4:15 => అతని విషయమై నీవును జాగర్తత్గా ఉండుము, అతడు మా మాటలను బహుగా 

ఎదిరించెను. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళి ల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగు గ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 119:115 => నేను నా దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించెదను దుష కిర్యలు చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగుడి. 

మతత్యి 7:22 => ఆ దినమందు అనేకులు ననున్ చూచి పర్భువా, పర్భువా, మేము నీ నామమున 

పర్వచింపలేదా? నీ నామమున దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామమున అనేకమైన అదుభ్తములు 

చేయలేదా? అని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

గలతీయులకు 5:13 => సహోదరులారా, మీరు సవ్తంతుర్లుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే 

ఒక మాట, ఆ సావ్తంతర్య్మును శారీరకిర్యలకు హేతువు చేసికొనక, పేర్మ కలిగినవారై యొకనికొకడు 

దాసులైయుండుడి. 

1 తిమోతి 1:19 => అటిట్ మనసాస్కిష్ని కొందరు తోర్సివేసి, విశావ్సవిషయమై ఓడ బదద్లైపోయిన 

వారివలె చెడియునాన్రు. 

2 తిమోతి 3:1 => అంతయ్దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలిసికొనుము. 

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరు ఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 
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2 తిమోతి 3:6 => పాపభరితులై నానావిధములైన దురాశలవలన నడిపింపబడి, యెలల్పుప్డును 

నేరుచ్కొనుచునన్ను,  

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

2 తిమోతి 4:4 => సతయ్మునకు చెవినియయ్క కలప్నాకథలవైపునకు తిరుగుకాలము వచుచ్ను. 

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడడ్దగును. 

యూదా 1:4 => ఏలయనగా కొందరు రహసయ్ముగా జొరబడియునాన్రు. వారు భకిత్హీనులై మన 

దేవుని కృపను కామాతురతవ్మునకు దురివ్నియోగ పరచుచు, మన అదివ్తీయనాధుడును పర్భువునైన 

యేసుకీర్సుత్ను విసరిజ్ంచుచునాన్రు; ఈ తీరుప్ పొందుటకు వారు పూరవ్మందే సూచింపబడినవారు. 

యూదా 1:10 => వీరైతే తాము గర్హింపని విషయములనుగూరిచ్ దూషించువారై , 

వివేకశూనయ్ములగు మృగములవలె వేటిని సావ్భావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తముమ్నుతాము 

నాశనము చేసికొనుచునాన్రు. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 
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యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

రోమీయులకు 2:28 => బాహయ్మునకు యూదుడైనవాడు యూదుడు కాడు; శరీరమందు బాహయ్మైన 

సునన్తి సునన్తి కాదు. 

గలతీయులకు 2:3 => అయినను నాతోకూడనునన్ తీతు గీర్సు దేశసుథ్డైనను అతడు సునన్తి 

పొందుటకు బలవంతపెటట్బడలేదు. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

గలతీయులకు 5:2 => చూడుడి ; మీరు సునన్తి పొందినయెడల కీర్సుత్వలన మీకు 

పర్యోజనమేమియు కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదుధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

పర్కటన 2:9 => నీ శర్మను దరిదర్తను నేనెరుగుదును, అయినను నీవు ధనవంతుడవే; తాము 

యూదులమని చెపుప్కొనుచు, యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారివలన నీకు కలుగు దూషణ 

నేనెరుగుదును. నీవు పొందబోవు శర్మలకు భయపడకుము 

పర్కటన 3:9 => యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబదధ్మాడు సాతాను సమాజపు వారిని 

రపిప్ంచెదను; వారు వచిచ్ నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాక్రము చేసి, ఇదిగో, నేను నినున్ 

పేర్మించితినని తెలిసికొనునటుల్ చేసెదను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:18 => పడుపుసొముమ్నేగాని కుకక్ విలువనేగాని మొర్కుక్బడిగా నీ 

దేవుడైన యెహోవా యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయములు. 

2 రాజులు 8:13 => అందుకు హజాయేలు కుకక్వంటివాడనగు నీ దాసుడనైన నేను ఇంత కారయ్ము 

చేయుటకు ఎంతటివాడను అని అతనితో అనగా, ఎలీషా నీవు సిరియామీద రాజవగుదువని యెహోవా 

నాకు బయలుపరచి యునాన్డనెను. 

కీరత్నలు 22:16 => కుకక్లు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి దురామ్రు గ్లు గుంపుకూడి ననున్ 

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 27:14 => కావున మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో చెపుప్ 

పర్వకత్లు అబదద్మే పర్కటించుచునాన్రు, నేను వారిని పంపలేదు, వారి మాటల నంగీకరింపవదుద్, ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యోవేలు 3:14 => తీరుప్ తీరుచ్ లోయలో రావలసిన యెహోవా దినము వచేచ్యునన్ది; తీరుప్కై 

జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడియునాన్రు. 
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మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 15:26 => అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని 

చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:1 => కొందరు యూదయనుండి వచిచ్ మీరు మోషే నియమించిన 

ఆచారము చొపుప్న సునన్తి పొందితేనే గాని రక్షణ పొందలేరని సహోదరులకు బోధించిరి. 

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

వచనము 6 

ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని నీతివిషయము అనిందుయ్డనై 

యుంటిని. 

ఆదికాండము 17:5 => మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు 

తండిర్నిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 
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ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 

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. 

ఆదికాండము 17:10 => నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధయ్ మీరు గైకొనవలసిన నా 

నిబంధన యేదనగా మీలో పర్తి మగవాడును సునన్తి పొందవలెను. 

ఆదికాండము 17:11 => మీరు మీ గోపాయ్ంగచరమ్మున సునన్తి పొందవలెను. అది నాకు నీకు 

మధయ్నునన్ నిబంధనకు సూచనగా ఉండును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:16 => కాబటిట్ మీరు సునన్తిలేని మీ హృదయమునకు సునన్తి చేసికొని 

యికమీదట ముషక్రులు కాకుండుడి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:6 => మరియు నీవు బర్దుకుటకై నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను, నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా తనకు లోబడుటకు నీ 

హృదయమునకును నీ సంతతివారి హృదయమునకును సునన్తి చేయును. 

యిరిమ్యా 4:4 => అవిధేయులై యుండుట మానుకొని మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ యెవడును 

ఆరిప్వేయలేనంతగా నా ఉగర్త అగిన్వలె కాలచ్కుండునటుల్ యూదావారలారా, యెరూషలేము 

నివాసులారా, యెహోవాకు లోబడియుండుడి. 

యిరిమ్యా 9:26 => ఐగుపీత్యులను యూదావారిని ఎదోమీయులను అమోమ్నీయులను 

మోయాబీయులను గడడ్పు పర్కక్లను కతిత్రించుకొను అరణయ్ నివాసులైన వారినందరిని నేను 

శికిష్ంచెదను, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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రోమీయులకు 2:25 => నీవు ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచువాడవైతివా, సునన్తి 

పర్యోజనకరమగును గాని ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించువాడవైతివా, నీ సునన్తి సునన్తి కాకపోవును. 

రోమీయులకు 2:26 => కాబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రపు నీతి విధులను గైకొనినయెడల అతడు 

సునన్తి లేనివాడై యుండియు సునన్తిగలవాడుగా ఎంచబడును గదా? 

రోమీయులకు 2:27 => మరియు సవ్భావమునుబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రమును 

నెరవేరిచ్నయెడల అక్షరమును సునన్తియు గలవాడవై ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించు నీకు తీరుప్ 

తీరచ్డా? 

రోమీయులకు 2:28 => బాహయ్మునకు యూదుడైనవాడు యూదుడు కాడు; శరీరమందు బాహయ్మైన 

సునన్తి సునన్తి కాదు. 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

రోమీయులకు 4:12 => మరియు సునన్తి గలవారికిని తండిర్యగుటకు, అనగా సునన్తి మాతర్ము 

పొందినవారు గాక, మన తండిర్యైన అబార్హాము సునన్తి పొందకమునుపు అతనికి కలిగిన 

విశావ్సముయొకక్ అడుగుజాడలనుబటిట్ నడుచుకొనిన వారికి తండిర్ అగుటకు, అతడు ఆ గురుతు 

పొందెను. 

కొలొసస్యులకు 2:11 => మీరును, కీర్సుత్ సునన్తియందు, శరీరేచఛ్లతో కూడిన సవ్భావమును 

విసరిజ్ంచి ఆయనయందుచేతులతో చేయబడని సునన్తి పొందితిరి. 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 
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అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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.  

రోమీయులకు 1:9 => ఇపుప్డేలాగైనను ఆటంకము లేకుండ మీయొదద్కు వచుచ్టకు దేవుని 

చితత్మువలన నాకు వీలుకలుగునేమో అని, నా పార్రథ్నలయందు ఎలల్పుప్డు ఆయనను 

బతిమాలుకొనుచు, 

రోమీయులకు 7:6 => ఇపుప్డైతే దేనిచేత నిరబ్ంధింపబడితిమో దానివిషయమై చనిపోయినవారమై, 

ధరమ్శాసత్రమునుండి విడుదల పొందితివిు గనుక మనము అక్షరానుసారమైన పార్చీనసిథ్తి గలవారము 

కాక ఆతామ్నుసారమైన నవీనసిథ్తి గలవారమై సేవచేయుచునాన్ము. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 
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యూదా 1:20 => పిర్యులారా, మీరు విశవ్సించు అతిపరిశుదద్మైన దానిమీద మిముమ్ను మీరు 

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

కీరత్నలు 105:3 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి. యెహోవాను వెదకువారు 

హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక. 

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 

పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:29 => ఎనిన్కైనవారిని వయ్రథ్ము చేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, 

తృణీకరింపబడినవారిని, ఎనిన్కలేనివారిని దేవుడు ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  
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1 కొరిందీయులకు 1:31 => అతిశయించువాడు పర్భువునందే అతిశయింపవలెను అని 

వార్యబడినది నెరవేరునటుల్ దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జాఞ్నమును నీతియు పరిశుదధ్తయు 

విమోచనమునాయెను. 

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

ఫిలిపీప్యులకు 3:4 => కావలయునంటే నేను శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనవచుచ్ను; మరి 

ఎవడైనను శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనదలచినయెడల నేను మరి యెకుక్వగా చేసికొనవచుచ్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

1 పేతురు 1:23 => ఏలయనగా సరవ్శరీరులు గడిడ్ని పోలినవారు, వారి అందమంతయు 

గడిడ్పువువ్వలె ఉనన్ది;  

1 పేతురు 1:24 => గడిడ్ ఎండును దాని పువువ్ను రాలును, అయితే పర్భువు వాకయ్ము ఎలల్పుప్డును 

నిలుచును. మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే. 

1 పేతురు 1:25 => మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే.   

ఆదికాండము 17:10 => నాకును నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని మధయ్ మీరు గైకొనవలసిన నా 

నిబంధన యేదనగా మీలో పర్తి మగవాడును సునన్తి పొందవలెను. 
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లేవీయకాండము 23:40 => మొదటి దినమున మీరు దబబ్పండల్ను ఈతమటట్లను గొంజిచెటల్ 

కొమమ్లను కాలువలయొదద్నుండు నిరవంజి చెటల్ను పటుట్కొని యేడుదినములు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని ఉతస్హించుచుండవలెను. 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:7 => మరియు నీవు సమాధానబలుల నరిప్ంచి అకక్డ భోజనము చేసి 

నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:19 => నేడు మీరు యెరుబబ్యలు ఎడలను అతని యింటివారియెడలను 

సతయ్ముగాను యథారథ్ముగాను పర్వరిత్ంచినయెడల, అబీమెలెకునందు సంతోషించుడి అతడు 

మీయందు సంతోషించునుగాక. 

1 సమూయేలు 2:1 => మరియు హనాన్ విజాఞ్పనచేసి యీలాగనెను నా హృదయము 

యెహోవాయందు సంతోషించుచునన్ది. యెహోవాయందు నాకు మహా బలము కలిగెను నీవలని 

రక్షణను బటిట్ సంతోషించుచునాన్ను నా విరోధులమీద నేను అతిశయపడుదును. 

1 సమూయేలు 14:6 => యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము రముమ్, 

యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను రకిష్ంచుటకు 

యెహోవాకు అడడ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:25 => దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును 

యెహోవా నిబంధన మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 

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. 

కీరత్నలు 32:11 => నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుడి ఉలల్పించుడి యథారథ్ 

హృదయులారా, మీరందరు ఆనందగానము చేయుడి. 
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కీరత్నలు 106:5 => నీ సావ్సథ్య్మైనవారితో కూడికొని యాడునటుల్ నీ పర్జలయందు నీకునన్ 

దయచొపుప్న ననున్ జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము నాకు దరశ్నమిచిచ్ ననున్ రకిష్ంపుము.  

కీరత్నలు 149:2 => ఇశార్యేలీయులు తముమ్ను పుటిట్ంచినవానినిబటిట్ సంతో షించుదురు గాక 

సీయోను జనులు తమ రాజునుబటిట్ ఆనందించుదురు గాక. 

పరమగీతము 1:4 => ననున్ ఆకరిష్ంచుము మేము నీయొదద్కు పరుగెతిత్ వచెచ్దము రాజు తన 

అంతఃపురములోనికి ననున్ చేరుచ్కొనెను నినున్బటిట్ మేము సంతోషించి ఉతస్హించెదము 

దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మను ఎకుక్వగా సమ్రించెదము యథారథ్మైన మనసుస్తో వారు నినున్ 

పేర్మించుచునాన్రు.  

పరమగీతము 8:1 => నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము చేసిన యొక సహోదరునివలె నీవు నాయెడల 

నుండిన నెంత మేలు! అపుప్డు నేను బయట నీకు ఎదురై ముదుద్లిడుదును ఎవరును ననున్ 

నిందింపరు.  

యెషయా 25:9 => ఆ దినమున జనులీలాగు నందురు ఇదిగో మనలను రకిష్ంచునని మనము 

కనిపెటుట్కొని యునన్ మన దేవుడు మనము కనిపెటుట్కొనిన యెహోవా ఈయనే ఆయన రక్షణనుబటిట్ 

సంతోషించి ఉతస్హింతము.  

యెషయా 27:6 => రాబోవు దినములలో యాకోబు వేరుపారును ఇశార్యేలు చిగిరిచ్ పూయును. 

వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయుదురు.  

యెషయా 41:16 => నీవు వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొనిపోవును సుడిగాలి వాటిని 

చెదరగొటుట్ను. నీవు యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుదువు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ 

అతిశయపడుదువు. 

యిరిమ్యా 4:2 => సతయ్మునుబటిట్యు నాయ్యమునుబటిట్యు నీతినిబటిట్యు యెహోవా జీవముతోడని 

పర్మాణము చేసినయెడల జనములు ఆయనయందు తమకు ఆశీరావ్దము కలుగుననుకొందురు, 

ఆయనయందే అతిశయపడుదురు. 

యిరిమ్యా 31:31 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను కొర్తత్ నిబంధన చేయు 

దినములు వచుచ్చునన్వి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 28:10 => సునన్తిలేని వారు చంపబడురీతిగా నీవు పరదేశులచేత చతుత్వు, నేనే మాట 

యిచిచ్యునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 1:46 => అపుప్డు మరియ యిటల్నెను నా పార్ణము పర్భువును ఘనపరచుచునన్ది. 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

యోహాను 3:10 => యేసు ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలుకు బోధకుడవై యుండి వీటిని ఎరుగవా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:1 => కొందరు యూదయనుండి వచిచ్ మీరు మోషే నియమించిన 

ఆచారము చొపుప్న సునన్తి పొందితేనే గాని రక్షణ పొందలేరని సహోదరులకు బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:31 => వారు దానిని చదువుకొని అందువలన ఆదరణపొంది 

సంతోషించిరి. 

రోమీయులకు 2:17 => నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్కొని ధరమ్శాసత్రమును ఆశర్యించి 

దేవునియందు అతిశయించుచునాన్వు కావా? 
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రోమీయులకు 2:26 => కాబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రపు నీతి విధులను గైకొనినయెడల అతడు 

సునన్తి లేనివాడై యుండియు సునన్తిగలవాడుగా ఎంచబడును గదా? 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

రోమీయులకు 3:30 => దేవుడు ఒకడే గనుక, ఆయన సునన్తి గలవారిని విశావ్సమూలముగాను, 

సునన్తి లేనివారిని విశావ్సముదావ్రాను, నీతిమంతులనుగా తీరుచ్ను. 

రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

రోమీయులకు 7:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ను. కాగా మనసుస్ విషయములో నేను దైవనియమమునకును, శరీర విషయములో 

పాపనియమమునకును దాసుడనై యునాన్ను. 

రోమీయులకు 9:7 => అబార్హాము సంతానమైనంత మాతర్ముచేత అందరును పిలల్లు కారు గాని 

ఇసాస్కువలల్నైనది నీ సంతానము అనబడును, 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

1 కొరిందీయులకు 1:31 => అతిశయించువాడు పర్భువునందే అతిశయింపవలెను అని 

వార్యబడినది నెరవేరునటుల్ దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జాఞ్నమును నీతియు పరిశుదధ్తయు 

విమోచనమునాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:18 => శరీరపర్కారమైన ఇశార్యేలును చూడుడి. బలి అరిప్ంచినవాటిని 

తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారుకారా? 
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1 కొరిందీయులకు 15:31 => సహోదరులారా, మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నాకు కలిగియునన్ అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచునాన్ను అని చెపుప్దును. 

2 కొరిందీయులకు 10:17 => అతిశయించువాడు పర్భువునందే అతిశయింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:17 => నేను చెపుప్చునన్ది పర్భువు మాట పర్కారము చెపుప్టలేదు గాని ఇటుల్ 

అతిశయపడుటకు ఆధారము కలిగి అవివేకివలె చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

గలతీయులకు 6:16 => ఈ పదధ్తిచొపుప్న నడుచుకొను వారికందరికి, అనగా దేవుని 

ఇశార్యేలునకు సమాధానమును కృపయు కలుగును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 2:11 => కాబటిట్ మునుపు శరీర విషయములో అనయ్జనులై యుండి, 

శరీరమందుచేతితో చేయబడిన సునన్తి గలవారు అనబడిన వారిచేత సునన్తి లేనివారనబడిన మీరు 

ఫిలిపీప్యులకు 1:26 => మీరు విశావ్సమునందు అభివృదిధ్యు ఆనందమును పొందు నిమితత్ము, 

నేను జీవించి మీ అందరితో కూడ కలిసియుందునని నాకు తెలియును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:1 => కావున కీర్సుత్నందు ఏ హెచచ్రికయైనను, పేర్మవలన ఆదరణయైనను, 

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

యాకోబు 1:9 => దీనుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన ఉనన్తదశయందు అతిశయింపవలెను, 

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 
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1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

వచనము 7 

అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:18 => అనేకులు శరీర విషయములో అతిశయపడుచునాన్రు గనుక నేనును 

ఆలాగే అతిశయపడుదును. 

2 కొరిందీయులకు 11:19 => మీరు వివేకులైయుండి సంతోషముతో అవివేకులను 

సహించుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:20 => ఒకడు మిముమ్ను దాసయ్మునకు లోపరచినను, ఒకడు మిముమ్ 

మింగివేసినను, ఒకడు మిముమ్ వశపరచుకొనినను, ఒకడు తనున్ గొపప్ చేసికొనినను, ఒకడు 

ముఖముమీద మిముమ్ను కొటిట్నను మీరు సహించుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 
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2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

నెహెమాయ్ 8:10 => మరియు అతడు వారితో నిటల్నెను పదండి, కొర్వివ్న మాంసము భకిష్ంచుడి, 

మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిదధ్ము చేసికొననివారికి 

వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన పర్భువునకు పర్తిషిఠ్తమాయెను, మీరు 

దుఃఖపడకుడి, యెహోవా యందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. 

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

లూకా 8:18 => కలిగినవానికి ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి తనకు కలదని అనుకొనునది 

కూడ తీసివేయబడును గనుక మీరేలాగు వినుచునాన్రో చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 

లూకా 18:9 => తామే నీతిమంతులని తముమ్ నముమ్కొని యితరులను తృణీకరించు కొందరితో 

ఆయన ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడడ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

గలతీయులకు 1:14 => నా పితరుల పారంపరాయ్చారమందు విశేషాసకిత్ గలవాడనై, నా 

సవ్జాతీయులలో నా సమాన వయసుక్లైన అనేకులకంటె యూదుల మతములో ఆధికయ్తనొందితినని 

నా నడవడినిగూరిచ్ మీరు వింటిరి.  

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

వచనము 8 

నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము నిమితత్మై సమసత్మును 

నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 17:12 => ఎనిమిది దినముల వయసుస్ గలవాడు, అనగా నీ యింట పుటిట్నవాడైనను, 

నీ సంతానము కాని అనుయ్నియొదద్ వెండితో కొనబడినవాడైనను, మీ తరములలో పర్తి మగవాడు 

మీలో సునన్తి పొందవలెను. 

లూకా 2:21 => ఆ శిశువునకు సునన్తి చేయవలసిన యెనిమిదవ దినము వచిచ్నపుప్డు, 

గరభ్మందాయన పడకమునుపు దేవదూత చేత పెటట్బడిన యేసు అను పేరు వారు ఆయనకు పెటిట్రి. 

యోహాను 7:21 => యేసు వారిని చూచి నేను ఒక కారయ్ము చేసితిని; అందుకు మీరందరు 

ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు. 

యోహాను 7:22 => మోషే మీకు సునన్తి సంసాక్రమును నియమించెను, ఈ సంసాక్రము 

మోషేవలన కలిగినది కాదు, పితరులవలననే కలిగినది. అయినను విశార్ంతిదినమున మీరు 

మనుషుయ్నికి సునన్తి చేయుచునాన్రు. 

యోహాను 7:23 => మోషే ధరమ్శాసత్రము మీరకుండునటుల్ ఒక మనుషుయ్డు విశార్ంతిదినమున 

సునన్తిపొందును గదా. ఇటుల్ండగా నేను విశార్ంతిదినమున ఒక మనుషుయ్ని పూరణ్సవ్సథ్త గలవానిగా 

చేసినందుకు మీరు నామీద ఆగర్హపడుచునాన్రేమి? 

యోహాను 7:24 => వెలిచూపునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్క నాయ్యమైన తీరుప్ తీరుచ్డనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 
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2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

రోమీయులకు 11:1 => ఆలాగైనయెడల నేనడుగునదేమనగా, దేవుడు తన పర్జలను విసరిజ్ంచెనా? 

అటల్నరాదు. నేను కూడ ఇశార్యేలీయుడను, అబార్హాము సంతానమందలి బెనాయ్మీను గోతర్మునందు 

పుటిట్నవాడను. 

ఆదికాండము 14:13 => తపిప్ంచుకొనిన యొకడు వచిచ్ హెబీర్యుడైన అబార్మునకు ఆ సంగతి 

తెలిపెను. అపుప్డతడు ఎషోక్లు సహోదరుడును ఆనేరు సహోదరుడునైన మమేర్ అను అమోరీయుని 

ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబార్ముతో నిబంధన చేసికొనినవారు. 

ఆదికాండము 40:15 => ఏలయనగా నేను హెబీర్యుల దేశములోనుండి దొంగిలబడితిని, అది 

నిశచ్యము. మరియు ఈ చెరసాలలో ననున్ వేయుటకు ఇకక్డ సహా నేనేమియు చేయలేదని అతనితో 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 41:12 => అకక్డ రాజ సంరక్షక సేనాధిపతికి దాసుడైయుండిన యొక హెబీర్ 

పడుచువాడు మాతో కూడ ఉండెను. అతనితో మా కలలను మేము వివరించి చెపిప్నపుప్డు అతడు వాటి 

భావమును మాకు తెలిపెను 

1 సమూయేలు 4:6 => ఫిలిషీత్యులు ఆ కేకలు విని, హెబీర్యుల దండులో ఈ గొపప్ కేకల ధవ్ని 

యేమని అడిగి, యెహోవా నిబంధన మందసము దండులోనికి వచెచ్నని తెలిసికొని 

యోనా 1:9 => అతడు వారితో ఇటల్నెను నేను హెబీర్యుడను; సముదర్మునకును భూమికిని 

సృషిట్కరత్యై ఆకాశమందుండు దేవుడైయునన్ యెహోవా యందు నేను భయభకుత్లు గలవాడనై 

యునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:4 => మొదటినుండి యెరూషలేములో నా జనము మధయ్ను 

బాలయ్మునుండి నేను బర్దికిన బర్దుకు ఏలాటిదో యూదులందరు ఎరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:5 => వారు మొదటినుండి ననున్ ఎరిగినవారు గనుక సాక్షయ్మిచుచ్టకు 

వారికిషట్మైతే నేను మన మతములోని బహునిషఠ్గల తెగను అనుసరించి, పరిసయుయ్డనుగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ చెపప్గలరు. 

ఆదికాండము 49:27 => బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని 

అసత్మయమందు దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 

లేవీయకాండము 12:3 => ఎనిమిదవ దినమున బిడడ్కు సునన్తి చేయింపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:3 => నీవు యూదా రాజును సొలొమోను కుమారుడునగు 

రెహబాముతోను, యూదా యందును బెనాయ్మీనీయుల పర్దేశమందును ఉండు ఇశార్యేలు 

వారందరితోను ఈ మాట పర్కటించుము 

యిరిమ్యా 34:9 => రాజైన సిదిక్యా యెరూషలేములోనునన్ సమసత్ పర్జలతో నిబంధన చేసిన 

తరువాత యెహోవా యొదద్నుండి యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమైన వాకుక్ 

లూకా 1:59 => ఎనిమిదవ దినమున వారు ఆ శిశువుకు సునన్తి చేయవచిచ్, తండిర్ పేరును బటిట్ 

జెకరాయ్ అను పేరు వానికి పెటట్బోవుచుండగా 

లూకా 5:38 => అయితే కొర్తత్ దార్కాష్రసము కొతత్ తితుత్లలో పోయవలెను. 

లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళి ల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 

యోహాను 1:24 => పంపబడినవారు పరిసయుయ్లకు చెందినవారు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:5 => పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సులైన కొందరులేచి, అనయ్జనులకు 

సునన్తి చేయింపవలెననియు, మోషే ధరమ్శాసత్రమును గైకొనుడని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెననియు చెపిప్రి. 
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రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

2 కొరిందీయులకు 9:1 => పరిశుదుధ్లకొరకైన యీ పరిచరయ్నుగూరిచ్ మీ పేరు వార్యుటకు నా 

కగతయ్ములేదు. 

వచనము 9 

కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి విశావ్సమువలననైన 

నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై ఆయనయందు అగపడు 

నిమితత్మును, 

2 సమూయేలు 21:2 => గిబియోనీయులు ఇశార్యేలీయుల సంబంధికులు కారు, వారు 

అమోరీయులలో శేషించినవారు. ఇశార్యేలీయులు మిముమ్ను చంపమని పర్మాణపూరవ్కముగా 

వారితో చెపిప్యుండిరి గాని సౌలు ఇశార్యేలు యూదాల వారియందు ఆసకిత్గలవాడై వారిని హతము 

చేయ చూచుచుండెను. 

2 రాజులు 10:16 => యెహోవాను గూరిచ్ నాకు కలిగిన ఆసకిత్ని చూచుటకై నాతోకూడ రమమ్నగా 

యెహూ రథముమీద వారతని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

గలతీయులకు 1:13 => పూరవ్మందు యూదమతసుథ్డనై యునన్పుప్డు నేను దేవుని సంఘమును 

అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయుచు 
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గలతీయులకు 1:14 => నా పితరుల పారంపరాయ్చారమందు విశేషాసకిత్ గలవాడనై, నా 

సవ్జాతీయులలో నా సమాన వయసుక్లైన అనేకులకంటె యూదుల మతములో ఆధికయ్తనొందితినని 

నా నడవడినిగూరిచ్ మీరు వింటిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:3 => సౌలయితే ఇంటింట జొచిచ్, పురుషులను సతరీలను ఈడుచ్కొనిపోయి, 

చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళి ల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగ గ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:7 => అతనితో పర్యాణము చేసిన మనుషుయ్లు ఆ సవ్రము వినిరిగాని 

యెవనిని చూడక మౌనులై నిలువబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:8 => సౌలు నేలమీదనుండి లేచి కనున్లు తెరచినను ఏమియు 

చూడలేకపోయెను గనుక వారతని చెయియ్ పటుట్కొని దమసుక్లోనికి నడిపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:9 => అతడు మూడు దినములు చూపులేక అనన్పానములేమియు 

పుచుచ్కొనకుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:10 => దమసుక్లో అననీయ అను ఒక శిషుయ్డుండెను. పర్భువు 

దరశ్నమందు అననీయా, అని అతనిని పిలువగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళి ల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:12 => అతడు అననీయ అనునొక మనుషుయ్డు లోపలికి వచిచ్, తాను 

దృషిట్పొందునటుల్ తలమీద చేతులుంచుట చూచియునాన్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14 => ఇకక్డను నీ నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారినందరిని 

బంధించుటకు అతడు పర్ధానయాజకులవలన అధికారము పొందియునాన్డని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళి ల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:19 => పిమమ్ట అతడు దమసుక్లోనునన్ శిషుయ్లతో కూడ కొనిన్ 

దినములుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:3 => నేను కిలికియలోని తారుస్లో పుటిట్న యూదుడను. అయితే ఈ 

పటట్ణములో గమలీయేలు పాదములయొదద్ పెరిగి, మన పితరుల ధరమ్శాసత్రసంబంధమగు నిషఠ్యందు 

శికిష్తుడనై, మీరందరు నేడు ఉనన్ పర్కారము దేవుని గూరిచ్ ఆసకుత్డనై యుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:4 => ఈ మారగ్ములోనునన్ పురుషులను సతరీలను బంధించి చెరసాలలో 

వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

1 కొరిందీయులకు 15:9 => ఏలయనగా నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వవాడను దేవుని 

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

మతత్యి 5:20 => శాసు త్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసు త్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మారుక్ 10:20 => అందుకతడు బోధకుడా, బాలయ్మునుండి ఇవనిన్యు అనుసరించుచునే 

యుంటినని చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:21 => యేసు అతని చూచి అతని పేర్మించి నీకు ఒకటి కొదువగానునన్ది; నీవు వెళి ల్ నీకు 

కలిగినవనిన్యు అమిమ్ బీదలకిముమ్, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ 

వెంబడించుమని చెపెప్ను. 
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లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:5 => వారు మొదటినుండి ననున్ ఎరిగినవారు గనుక సాక్షయ్మిచుచ్టకు 

వారికిషట్మైతే నేను మన మతములోని బహునిషఠ్గల తెగను అనుసరించి, పరిసయుయ్డనుగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ చెపప్గలరు. 

రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

రోమీయులకు 9:31 => అయితే ఇశార్యేలు నీతికారణమైన నియమమును వెంటాడినను ఆ 

నియమమును అందుకొనలేదు, 

రోమీయులకు 9:32 => వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశావ్సమూలముగా కాక 

కిర్యలమూలముగా నైనటుల్ దానిని వెంటాడిరి.  

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

రోమీయులకు 10:4 => విశవ్సించు పర్తివానికి నీతి కలుగుటకై కీర్సుత్ ధరమ్శాసత్రమునకు 

సమాపిత్యైయునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:5 => ధరమ్శాసత్రమూలమగు నీతిని నెరవేరుచ్వాడు దానివలననే జీవించునని మోషే 

వార్యుచునాన్డు. 

లేవీయకాండము 13:16 => అయితే ఆ పచిచ్మాంసము ఆరి తెలల్బారినయెడల వాడు 

యాజకునియొదద్కు రావలెను;  

నాయ్యాధిపతులు 6:30 => కాబటిట్ ఆ ఊరివారునీ కుమారుడు బయలుయొకక్ బలిపీఠమును 

పడగొటిట్ దానికి పైగానునన్ దేవతాసత్ంభమును పడదోర్సెను గనుక అతడు చావవలెను, వానిని 

బయటికి తెమమ్ని యోవాషుతో చెపప్గా 
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పర్సంగి 7:16 => అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధికముగా జాఞ్నివి కాకుము; నినున్ 

నీవేల నాశనము చేసికొందువు? 

పరమగీతము 5:7 => పటట్ణములో తిరుగు కావలివారు నాకెదురుపడి ననున్కొటిట్ గాయపరచిరి 

పార్కారముమీది కావలివారు నా పైవసత్రమును దొంగిలించిరి.  

మతత్యి 19:20 => అందుకు ఆ యౌవనుడు ఇవనిన్యు అనుసరించుచునే యునాన్ను; ఇకను నాకు 

కొదువ ఏమని ఆయనను అడిగెను. 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

లూకా 18:21 => అందుకతడు బాలయ్మునుండి వీటిననిన్టిని అనుసరించుచునే యునాన్ననెను. 

యోహాను 1:24 => పంపబడినవారు పరిసయుయ్లకు చెందినవారు 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:39 => మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రమువలన ఏ విషయములలో 

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

2 కొరిందీయులకు 9:1 => పరిశుదుధ్లకొరకైన యీ పరిచరయ్నుగూరిచ్ మీ పేరు వార్యుటకు నా 

కగతయ్ములేదు. 
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గలతీయులకు 3:21 => ధరమ్శాసత్రము దేవుని వాగాద్నములకు విరోధమైనదా? అటల్నరాదు. 

జీవింపచేయ శకిత్గల ధరమ్శాసత్రము ఇయయ్బడియునన్యెడల వాసత్వముగా నీతి ధరమ్శాసత్రమూలముగానే 

కలుగును గాని  

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

వచనము 10 

ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము కలుగవలెనని, ఆయన మరణ 

విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు 

నిమితత్మును, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:4 => కావలయునంటే నేను శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనవచుచ్ను; మరి 

ఎవడైనను శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనదలచినయెడల నేను మరి యెకుక్వగా చేసికొనవచుచ్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:5 => ఎనిమిదవ దినమున సునన్తి పొందితిని, ఇశార్యేలు వంశపువాడనై, 

బెనాయ్మీను గోతర్ములో పుటిట్ హెబీర్యుల సంతానమైన హెబీర్యుడనై, ధరమ్శాసత్ర విషయము 

పరిసయుయ్డనై, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => 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, 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 

ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

ఆదికాండము 19:26 => అయితే లోతు భారయ్ అతని వెనుకనుండి తిరిగి చూచి 

ఉపుప్సథ్ంభమాయెను. 

యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

సామెతలు 13:8 => ఒకని పార్ణమునకు వాని ఐశవ్రయ్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును దరిదుర్డు 

బెదరింపు మాటలు వినడు. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:46 => అతడు అమూలయ్మైన యొక ముతయ్మును కనుగొని, పోయి తనకు 

కలిగినదంతయు అమిమ్ దాని కొనును. 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 
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లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

లూకా 17:31 => ఆ దినమున మిదెద్మీద ఉండువాడు ఇంటఉండు తన సామగిర్ని తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; ఆలాగే పొలములో ఉండువాడును తిరిగి రాకూడదు. 

లూకా 17:32 => లోతు భారయ్ను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

లూకా 17:33 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, దాని 

పోగొటుట్కొనువాడు దానిని సజీవముగా కాపాడుకొనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:18 => మికిక్లి పెదద్గాలి కొటుట్చునన్ందున మరునాడు సరకులు 

పారవేయసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:19 => మూడవ దినమందు తమచేతులార ఓడసామగిర్ పారవేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:38 => వారు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత, గోధుమలను సముదర్ములో 

పారబోసి ఓడ తేలికచేసిరి. 

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. 
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గలతీయులకు 5:2 => చూడుడి ; మీరు సునన్తి పొందినయెడల కీర్సుత్వలన మీకు 

పర్యోజనమేమియు కలుగదని పౌలను నేను మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదుధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:4 => మీలో ధరమ్శాసత్రమువలన నీతిమంతులని తీరచ్బడువారెవరో వారు 

కీర్సుత్లోనుండి బొతిత్గా వేరుచేయబడి యునాన్రు, కృపలోనుండి తొలగిపోయి యునాన్రు. 

గలతీయులకు 5:5 => ఏలయనగా, మనము విశావ్సము గలవారమై నీతి కలుగునను నిరీక్షణ 

సఫలమగునని ఆతమ్దావ్రా ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

2 రాజులు 7:15 => కాబటిట్ వారు వారి వెనుక యొరాద్ను నదివరకు పోయి, సిరియనులు తొందరగా 

పోవుచు, పోయినంత లెకక్ పారవేసిన వసత్రములను సామానులను చూచి, ఆ దూతలు తిరిగివచిచ్ 

రాజుతో సంగతి తెలియజెపప్గా 

కీరత్నలు 40:16 => నినున్ వెదకువారందరు నినున్గూరిచ్ ఉతస్హించి సంతోషించుదురు గాక నీ 

రక్షణ పేర్మించువారు యెహోవా మహిమపరచబడును గాక అని నితయ్ము చెపుప్కొందురు గాక. 

కీరత్నలు 45:16 => నీ పితరులకు పర్తిగా నీకు కుమారులుందురు భూమియందంతట నీవు వారిని 

అధికారులనుగా నియమించెదవు. 

కీరత్నలు 145:7 => నీ మహా దయాళుతవ్మునుగూరిచ్న కీరిత్ని వారు పర్కటించెదరు నీ నీతినిగూరిచ్ 

వారు గానము చేసెదరు 

పర్సంగి 3:6 => వెదకుటకు పోగొటుట్కొనుటకు, దాచుకొనుటకు పారవేయుటకు; 

పరమగీతము 8:1 => నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము చేసిన యొక సహోదరునివలె నీవు నాయెడల 

నుండిన నెంత మేలు! అపుప్డు నేను బయట నీకు ఎదురై ముదుద్లిడుదును ఎవరును ననున్ 

నిందింపరు.  

యెషయా 2:20 => ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  
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యిరిమ్యా 41:8 => అయితే వారిలో పదిమంది మనుషుయ్లు ఇషామ్యేలుతో పొలములలో దాచబడిన 

గోధుమలు యవలు తైలము తేనె మొదలైన దర్వయ్ములు మాకు కలవు, మముమ్ను చంపకుమని 

చెపుప్కొనగా అతడు వారి సహోదరులతో కూడ వారిని చంపక మానెను.  

యోనా 1:5 => కాబటిట్ నావికులు భయపడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన 

చేయుటకై అందులోని సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు 

పోయి పండుకొని గాఢనిదర్ పోయియుండెను 

జెకరాయ్ 3:4 => దూత దగ గ్ర నిలిచియునన్వారిని పిలిచి ఇతని మైలబటట్లు తీసివేయుడని ఆజాఞ్పించి 

నేను నీ దోషమును పరిహరించి పర్శసత్మైన వసత్రములతో నినున్ అలంకరించుచునాన్ను అని 

సెలవిచెచ్ను. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

మారుక్ 8:34 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లను జనసమూహమును తనయొదద్కు పిలిచిననున్ 

వెంబడింపగోరువాడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మారుక్ 8:36 => ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట 

వానికేమి పర్యోజనము? 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 10:28 => పేతురు ఇదిగో మేము సమసత్మును విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితిమని 

ఆయనతో చెపప్సాగెను. 

మారుక్ 10:50 => అంతట వాడు బటట్ను పారవేసి, దిగు గ్న లేచి యేసునొదద్కు వచెచ్ను. 
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మారుక్ 13:15 => మిదెద్మీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై దిగి అందులో 

పర్వేశింపకూడదు; 

లూకా 5:11 => వారు దోనెలను దరికి చేరిచ్, సమసత్మును విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

లూకా 9:29 => ఆయన పార్రిథ్ంచుచుండగా ఆయన ముఖరూపము మారెను; ఆయన వసత్రములు 

తెలల్నివై ధగధగ మెరిసెను. 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 18:28 => పేతురు ఇదిగో మేము మాకు కలిగినవి విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితిమనగా 

యోహాను 6:54 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడే నితయ్జీవము గలవాడు; అంతయ్దినమున 

నేను వానిని లేపుదును. 

యోహాను 14:15 => మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నా ఆజఞ్లను గైకొందురు. 

యోహాను 16:10 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్టవలన మీరిక ననున్ చూడరు గనుక నీతిని 

గూరిచ్యు,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:32 => వెంటనే సైనికులు పడవ తార్ళుల్ కోసి దాని కొటుట్కొనిపోనిచిచ్రి. 

రోమీయులకు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, అపొసత్లుడుగా నుండుటకు పిలువబడినవాడును, 

2 కొరిందీయులకు 3:10 => అతయ్ధికమైన మహిమ దీనికుండుటవలన ఇంతకు మునుపు మహిమ 

కలదిగా చేయబడినది యీ విషయములో మహిమ లేనిదాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

గలతీయులకు 4:12 => సహోదరులారా, నేను మీవంటివాడనైతిని గనుక మీరును నావంటివారు 

కావలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 
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గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

ఫిలిపీప్యులకు 3:3 => ఎందుకనగా శరీరమును ఆసప్దము చేసికొనక దేవునియొకక్ ఆతమ్వలన 

ఆరాధించుచు, కీర్సుత్యేసునందు అతిశయపడుచునన్ మనమే సునన్తి ఆచరించువారము. 

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 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

వచనము 11 

ఆయన శర్మలలో పాలివాడనగుట యెటిట్దో యెరుగు నిమితత్మును, సమసత్మును నషట్పరచుకొని 

వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:30 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు 

తపప్ మిముమ్ను నివసింపజేయుదునని నేను పర్మాణముచేసిన దేశమందు మీలో ఎవరును 

పర్వేశింపరు; ఇది నిశచ్యము. 

కీరత్నలు 126:6 => పడికెడు వితత్నములు చేతపటుట్కొని యేడుచ్చు పోవు వితుత్వాడు సంతోషగానము 

చేయుచు పనలు మోసికొనివచుచ్ను. 

లూకా 11:20 => అయితే నేను దేవుని వేర్లితో దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

Page  of 352 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

1 కొరిందీయులకు 9:10 => కేవలము మనకొరకు దీనిని చెపుప్చునాన్డా? అవును, మనకొరకే గదా 

యీ మాట వార్యబడెను? ఏలయనగా, దునున్వాడు ఆశతో దునన్వలెను, కళల్ము తొర్కిక్ంచువాడు 

పంటలో పాలు పొందుదునను ఆశతో తొర్కిక్ంపవలెను. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళి ల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళి ల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

రోమీయులకు 8:18 => మనయెడల పర్తయ్క్షముకాబోవు మహిమయెదుట ఇపప్టికాలపు శర్మలు 

ఎనన్తగినవి కావని యెంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యిరిమ్యా 9:23 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జాఞ్ని తన జాఞ్నమునుబటిట్యు శూరుడు 

తన శౌరయ్మునుబటిట్యు అతిశయింపకూడదు , ఐశవ్రయ్వంతుడు తన ఐశవ్రయ్మునుబటిట్ 

అతిశయింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 

పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

మతత్యి 11:26 => అవును తండీర్, ఈలాగు చేయుట నీ దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

మతత్యి 16:16 => అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన కీర్సుత్వని 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

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 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 14:7 => మీరు ననున్ ఎరిగియుంటే నా తండిర్ని ఎరిగియుందురు; ఇపప్టినుండి 

మీరాయనను ఎరుగుదురు, ఆయనను చూచియునాన్రని చెపెప్ను. 

యోహాను 14:20 => నేను నా తండిర్యందును, మీరు నాయందును, నేను మీయందును ఉనాన్మని 

ఆ దినమున మీరెరుగుదురు. 

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 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 2:2 => నేను, యేసుకీర్సుత్ను అనగా, సిలువవేయబడిన యేసుకీర్సుత్ను తపప్, 

మరిదేనిని మీమధయ్ నెరుగకుందునని నిశచ్యించుకొంటిని. 

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. 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

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 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 
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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, 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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. 

1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

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 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

లూకా 1:43 => నా పర్భువు తలిల్ నాయొదద్కు వచుచ్ట నాకేలాగు పార్పిత్ంచెను?  

లూకా 20:42 => నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు 

నాకుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని  

లూకా 20:43 => పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను. అని కీరత్నల గర్ంథములో దావీదే చెపిప్యునాన్డు. 
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లూకా 20:44 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపిప్నయెడల ఆయన ఏలాగు అతని 

కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

యోహాను 20:13 => వారు అమామ్, యెందుకు ఏడుచ్చునాన్వని ఆమెను అడుగగా ఆమె నా 

పర్భువును ఎవరో యెతిత్కొనిపోయిరి; ఆయనను ఎకక్డ ఉంచిరో నాకు తెలియలేదని చెపెప్ను. 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

మతత్యి 19:27 => పేతురు ఇదిగో మేము సమసత్మును విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితివిు గనుక 

మాకేమి దొరకునని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱి ఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

Page  of 357 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱి ఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:24 => యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు 

తింటిని; 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

1 రాజులు 14:10 => కాబటిట్ యరొబాము సంతతి వారిమీదికి నేను కీడు రపిప్ంచుచు, ఇశార్యేలు 

వారిలో అలుప్లుగాని ఘనులుగాని లేకుండ మగవారినందరిని యరొబాము వంశమునుండి 

నిరూమ్లము చేసి, పెంట అంతయు పోవునటుల్గా ఒకడు అవతలకు దానిని ఊడిచ్వేసినటుల్ యరొబాము 

సంతతిలో శేషించినవారిని నేను ఊడిచ్వేయుదును. 
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2 రాజులు 9:37 => యెజెబెలుయొకక్ కళేబరము యెజెర్యేలు భూభాగమందునన్ 

పెంటవలెనుండును అని తన సేవకుడును తిషీబ్యుడునగు ఏలీయాదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యిది జరిగెను. 

యోబు 20:7 => తమ మలము నశించురీతిగా వారెనన్టికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని 

చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు. 

మలాకీ 2:3 => మిముమ్నుబటిట్ వితత్నములు చెరిపివేతును, మీ ముఖములమీద పేడవేతును, 

పండుగలలో మీరరిప్ంచిన పశువులపేడ వేతును, పేడ ఊడిచ్వేసిన సథ్లమునకు మీరు 

ఊడిచ్వేయబడుదురు 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళి ల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:46 => అతడు అమూలయ్మైన యొక ముతయ్మును కనుగొని, పోయి తనకు 

కలిగినదంతయు అమిమ్ దాని కొనును. 

హెబీర్యులకు 3:14 => పాపమువలన కలుగు భర్మచేత మీలో ఎవడును కఠినపరచబడకుండునటుల్ 

నేడు అనబడు సమయముండగానే, పర్తి దినమును ఒకనికొకడు బుదిధ్ చెపుప్కొనుడి. 

1 యోహాను 1:3 => మాతో కూడ మీకును సహవాసము కలుగునటుల్ మేము చూచినదానిని 

వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచునాన్ము. మన సహవాసమైతే తండిర్తో కూడను ఆయన 

కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్తో కూడను ఉనన్ది. 

ఆదికాండము 47:19 => నీ కనున్ల యెదుట మా పొలములును మేమును నశింపనేల? ఆహారమిచిచ్ 

మముమ్ను మా పొలములను కొనుము; మా పొలములతో మేము ఫరోకు దాసులమగుదుము; మేము 

చావక బర్దుకునటుల్ను పొలములు పాడైపోకుండునటుల్ను మాకు వితత్నములిమమ్ని అడిగిరి. 
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నిరగ్మకాండము 37:9 => ఆ కెరూబులు పైకివిపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపెప్ను. కెరూబుల ముఖములు ఒకదానికిఒకటి ఎదురుగా ఉండెను; వాటి ముఖములు కరుణాపీఠము 

వైపుగా నుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:9 => ఒకడు అతనియొదద్ హఠాతుత్గా చనిపోవుటవలన పర్తేయ్కముగా ఉండువాని 

తల అపవితర్పరపబడినయెడల అతడు పవితర్పరపబడు దినమున, అనగా ఏడవ దినమున తనతల 

గొరిగించుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:30 => మరియు నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును 

అరిప్ంచిన తరువాత మిగిలినది కళల్పు వచుచ్బడివలెను దార్క్షతొటిట్ వచుచ్బడివలెను లేవీయులదని 

యెంచవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:11 => నేను నినున్ మికిక్లి ఘనపరచెదనని చెపిప్తిని గాని యెహోవా నీవు 

ఘనతపొందకుండ ఆటంకపరచెననెను. 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

2 రాజులు 7:15 => కాబటిట్ వారు వారి వెనుక యొరాద్ను నదివరకు పోయి, సిరియనులు తొందరగా 

పోవుచు, పోయినంత లెకక్ పారవేసిన వసత్రములను సామానులను చూచి, ఆ దూతలు తిరిగివచిచ్ 

రాజుతో సంగతి తెలియజెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:22 => యెహోవా సేవయందు మంచి నేరప్రులైన లేవీయులందరితో 

హిజిక్యా పీర్తిగా మాటలాడెను; వారు సమాధానబలులు అరిప్ంచుచు, తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా దేవుడని యొపుప్కొనుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి. 

యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 
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కీరత్నలు 8:1 => యెహోవా మా పర్భువా, ఆకాశములలో నీ మహిమను కనుపరచువాడా, 

భూమియందంతట నీ నామము ఎంత పర్భావము గలది. 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

కీరత్నలు 45:16 => నీ పితరులకు పర్తిగా నీకు కుమారులుందురు భూమియందంతట నీవు వారిని 

అధికారులనుగా నియమించెదవు. 

కీరత్నలు 73:25 => ఆకాశమందు నీవు తపప్ నాకెవరునాన్రు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది 

ఏదియు నా కకక్రలేదు. 

కీరత్నలు 148:13 => అందరును యెహోవా నామమును సుత్తించుదురు గాక ఆయన నామము 

మహోనన్తమైన నామము ఆయన పర్భావము భూమాయ్కాశములకు పైగా నునన్ది. 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 8:11 => జాఞ్నము ముతయ్ములకనన్ శేర్షఠ్మైనది విలువగల సొతుత్లేవియు దానితో సాటి 

కావు. 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

సామెతలు 8:35 => ననున్ కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యెహోవా కటాక్షము వానికి 

కలుగును. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

పర్సంగి 3:6 => వెదకుటకు పోగొటుట్కొనుటకు, దాచుకొనుటకు పారవేయుటకు; 

పర్సంగి 7:12 => జాఞ్నము ఆశర్యాసప్దము, దర్వయ్ము ఆశర్యాసప్దము; అయితే జాఞ్నము దాని 

పొందిన వారి పార్ణమును రకిష్ంచును; ఇదే జాఞ్నమువలన కలుగు లాభము. 
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పరమగీతము 1:16 => నా పిర్యుడా, నీవు సుందరుడవు అతి మనోహరుడవు మన శయనసాథ్నము 

పచచ్నిచోటు మన మందిరముల దూలములు దేవదారు మార్నులు మన వాసములు సరళపుమార్నులు. 

పరమగీతము 5:16 => అతని నోరు అతి మధురము. అతడు అతి కాంక్షణీయుడు యెరూషలేము 

కూమారెత్లారా, ఇతడే నా పిర్యుడు ఇతడే నా సేన్హితుడు.  

పరమగీతము 8:1 => నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము చేసిన యొక సహోదరునివలె నీవు నాయెడల 

నుండిన నెంత మేలు! అపుప్డు నేను బయట నీకు ఎదురై ముదుద్లిడుదును ఎవరును ననున్ 

నిందింపరు.  

యెషయా 2:20 => ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  

యెషయా 45:17 => యెహోవావలన ఇశార్యేలు నితయ్మైన రక్షణ పొందియునన్ది మీరు 

ఎనన్టెనన్టికి సిగు గ్పడకయు విసమ్య మొందకయు నుందురు.  

యెషయా 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 

హోషేయ 2:20 => నీవు యెహోవాను ఎరుగునటుల్ నేను నమమ్కమునుబటిట్ నినున్ పర్ధానము 

చేసికొందును. 

యోనా 1:5 => కాబటిట్ నావికులు భయపడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన 

చేయుటకై అందులోని సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు 

పోయి పండుకొని గాఢనిదర్ పోయియుండెను 

మతత్యి 18:8 => కాగా నీ చెయియ్యైనను నీ పాదమైనను నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల, దానిని 

నరికి నీయొదద్నుండి పారవేయుము; రెండుచేతులును రెండు పాదములును కలిగి నితాయ్గిన్లో 

పడవేయబడుటకంటె కుంటివాడవుగనో అంగహీనుడవుగనో జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 
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మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

మతత్యి 22:44 => నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని 

దావీదు ఆయనను పర్భువని ఆతమ్వలన ఏల చెపుప్చునాన్డు? 

మారుక్ 1:18 => వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచి ఆయనను వెంబడించిరి. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 13:15 => మిదెద్మీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై దిగి అందులో 

పర్వేశింపకూడదు; 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

లూకా 5:11 => వారు దోనెలను దరికి చేరిచ్, సమసత్మును విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

లూకా 9:29 => ఆయన పార్రిథ్ంచుచుండగా ఆయన ముఖరూపము మారెను; ఆయన వసత్రములు 

తెలల్నివై ధగధగ మెరిసెను. 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

లూకా 17:10 => అటువలె మీరును మీకు ఆజాఞ్పింపబడినవనిన్యు చేసిన తరువాత మేము 

నిష పర్యోజకులమైన దాసులము, మేము చేయవలసినవే చేసియునాన్మని చెపుప్డనెను. 
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లూకా 17:31 => ఆ దినమున మిదెద్మీద ఉండువాడు ఇంటఉండు తన సామగిర్ని తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; ఆలాగే పొలములో ఉండువాడును తిరిగి రాకూడదు. 

లూకా 18:23 => అతడు మికిక్లి ధనవంతుడు గనుక ఈ మాటలు విని మికిక్లి వయ్సనపడగా 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱఱ్ల మంచి కాపరిని. 

యోహాను 13:13 => బోధకుడనియు పర్భువనియు మీరు ననున్ పిలుచుచునాన్రు; నేను బోధకుడను 

పర్భువును గనుక మీరిటుల్ పిలుచుట నాయ్యమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:18 => మికిక్లి పెదద్గాలి కొటుట్చునన్ందున మరునాడు సరకులు 

పారవేయసాగిరి. 

రోమీయులకు 7:17 => కావున ఇకను దాని చేయునది నాయందు నివసించు పాపమే గాని నేను 

కాదు. 

1 కొరిందీయులకు 12:31 => కృపావరములలో శేర్షఠ్మైన వాటిని ఆసకిత్తో అపేకిష్ంచుడి. 

ఇదియుగాక సరోవ్తత్మమైన మారగ్మును మీకు చూపుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

గలతీయులకు 4:12 => సహోదరులారా, నేను మీవంటివాడనైతిని గనుక మీరును నావంటివారు 

కావలెనని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

ఎఫెసీయులకు 4:5 => పర్భువు ఒకక్డే, విశావ్సమొకక్టే, బాపిత్సమ్మొకక్టే, 

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరు ణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 4:11 => నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెపుప్టలేదు; నేనేసిథ్తిలో ఉనన్ను 

ఆసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగియుండ నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగు గ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 7:14 => మన పర్భువు యూదా సంతానమందు జనిమ్ంచెననుట సప్షట్మే; ఆ 

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 

యాకోబు 1:10 => ఏలయనగా ఇతడు గడిడ్పువువ్వలె గతించిపోవును.  

వచనము 12 

ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని యైనను నేను 

అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని పటుట్కొనవలెనని 

పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:3 => పర్తి నరహంతకుడు పారిపోవునటుల్గా నీవు తోర్వను 

ఏరప్రచుకొని, నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశముయొకక్ 

సరిహదుద్లలోగా ఉనన్ పురములను మూడు భాగములు చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:4 => పారిపోయి బర్దుకగల నరహంతకుని గూరిచ్న పదధ్తి యేదనగా, 

ఒకడు అంతకుముందు తన పొరుగువానియందు పగపటట్క 
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హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

1 పేతురు 3:19 => ఆతమ్ విషయములో బర్దికింపబడి, పాపముల విషయములో ఒకక్సారే 

శర్మపడెను. 

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. 

రోమీయులకు 8:1 => కాబటిట్ యిపుప్డు కీర్సుత్యేసునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు లేదు. 

రోమీయులకు 16:7 => నాకు బంధువులును నా తోడి ఖైదీలునైన అందొర్నీకుకును, యూనీయకును 

వందనములు; వీరు అపొసత్లులలో పర్సిదిధ్కెకిక్నవారై, నాకంటె ముందుగా కీర్సుత్నందునన్వారు. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

1 రాజులు 8:46 => పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేసినయెడల నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గించినయెడల నేమి, 

వారు వీరిని దూరమైనటిట్గాని దగ గ్రయైనటిట్గాని ఆ శతుర్వుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయినపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:25 => అయితే హిజిక్యా మనసుస్న గరివ్ంచి తనకు చేయబడిన మేలుకు 

తగినటుల్ పర్వరిత్ంపనందున అతని మీదికిని యూదా యెరూషలేముల వారిమీదికిని కోపము రాగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:31 => అతని దేశము ఆశచ్రయ్ముగా వృదిధ్నొందుటనుగూరిచ్ విచారించి 

తెలిసికొనుటకై బబులోను అధిపతులు అతనియొదద్కు పంపిన రాయబారుల విషయములో అతని 

శోధించి, అతని హృదయములోని ఉదేధ్శమంతయు తెలిసికొనవలెనని దేవుడతని విడచిపెటెట్ను. 
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యోబు 9:28 => నా సమసత్ బాధలకు భయపడి వణకుచునాన్ను నీవు ననున్ నిరోద్షినిగా ఎంచవను 

సంగతి నేను నిశచ్యముగా ఎరిగియునాన్ను 

యోబు 9:29 => ననున్ దోషినిగా ఎంచవలసి వచెచ్ను గదా కాబటిట్ నాకు ఈ వయ్రథ్పర్యాసమేల? 

యోబు 9:30 => నేను హిమముతో ననున్ కడుగుకొనినను సబుబ్తో నాచేతులు కడుగుకొనినను 

యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 

యోబు 10:14 => నేను పాపము చేసినయెడల నీవు దాని కనిపెటుట్దువు నా దోషమునకు 

పరిహారము చేయకుందువు. 

యోబు 10:15 => నేను దోషకృతయ్ములు చేసినయెడల నాకు బాధకలుగును నేను నిరోద్షినై 

యుండినను అతిశయపడను అవమానముతో నిండుకొని నాకు క లి గి న బాధను 

తలంచుకొనుచుండెదను. 

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 42:5 => వినికిడిచేత నినున్గూరిచ్న వారత్ నేను వింటిని అయితే ఇపుప్డు నేను కనున్లార 

నినున్ చూచుచునాన్ను. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 14:3 => వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు మేలుచేయు వారెవరును లేరు, 

ఒకక్డైనను లేడు 
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కీరత్నలు 19:12 => తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహసయ్ముగా చేసిన తపుప్లు 

క్షమించి ననున్ నిరోద్షినిగా తీరుచ్ము. 

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

కీరత్నలు 143:2 => నీ సేవకునితో వాయ్జెయ్మాడకుము సజీవులలో ఒకడును నీ సనిన్ధిని 

నీతిమంతుడుగా ఎంచబడడు. 

పర్సంగి 7:20 => పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతిమంతుడు భూమిమీద ఒకడైనను లేడు. 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

యెషయా 64:5 => నీ మారగ్ములనుబటిట్ నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు సంతోషముగా నీతి 

ననుసరించువారిని నీవు దరిశ్ంచుచునాన్వు. చితత్గించుము నీవు కోపపడితివి, మేము పాపులమైతివిు 

బహుకాలమునుండి పాపములలో పడియునాన్ము రక్షణ మాకు కలుగునా?  

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడడ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళి ల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 
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రోమీయులకు 9:31 => అయితే ఇశార్యేలు నీతికారణమైన నియమమును వెంటాడినను ఆ 

నియమమును అందుకొనలేదు, 

రోమీయులకు 9:32 => వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశావ్సమూలముగా కాక 

కిర్యలమూలముగా నైనటుల్ దానిని వెంటాడిరి.  

రోమీయులకు 10:1 => సహోదరులారా, ఇశార్యేలీయులు రక్షణ పొందవలెనని నా 

హృదయాభిలాషయు, వారి విషయమై నేను దేవునికి చేయు పార్రథ్నయునైయునన్వి. 

రోమీయులకు 10:2 => వారు దేవునియందు ఆసకిత్గలవారని వారినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను; 

అయినను వారి ఆసకిత్ జాఞ్నానుసారమైనది కాదు. 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

రోమీయులకు 10:5 => ధరమ్శాసత్రమూలమగు నీతిని నెరవేరుచ్వాడు దానివలననే జీవించునని మోషే 

వార్యుచునాన్డు. 

2 తిమోతి 1:9 => మన కిర్యలనుబటిట్ కాక తన సవ్కీయ సంకలప్మును బటిట్యు, 

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

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 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 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 

Page  of 369 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:26 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను గైకొనకపోవుటవలన 

వాటిని సిథ్రపరచనివాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

లూకా 10:25 => ఇదిగో ఒకపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు లేచి బోధకుడా, నితయ్జీవమునకు 

వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయవలెనని ఆయనను శోధించుచు అడిగెను. 

లూకా 10:26 => అందుకాయన ధరమ్శాసత్రమందేమి వార్యబడియునన్ది? నీవేమి చదువుచునాన్వని 

అతని నడుగగా 

లూకా 10:27 => అతడునీ దేవుడైన పర్భువును నీ పూరణ్ హృదయముతోను, నీ పూరణ్ మనసుస్తోను, 

నీ పూరణ్ శకిత్తోను, నీ పూరణ్ వివేకముతోను పేర్మింపవలెననియు, నినున్వలె నీ పొరుగువాని 

పేర్మింపవలెననియు, వార్యబడియునన్దని చెపెప్ను 

లూకా 10:28 => అందుకాయన నీవు సరిగా ఉతత్రమిచిచ్తివి; ఆలాగు చేయుము అపుప్డు 

జీవించెదవని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 10:29 => అయితే తాను నీతిమంతుడైనటుట్ కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవునుగాని నా 

పొరుగువాడెవడని యేసునడిగెను. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 
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రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

రోమీయులకు 4:14 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధులు వారసులైనయెడల విశావ్సము వయ్రథ్మగును, 

వాగాద్నమును నిరరథ్కమగును. 

రోమీయులకు 4:15 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము ఉగర్తను పుటిట్ంచును; ధరమ్శాసత్రము లేనియెడల 

అతికర్మమును లేకపోవును. 

రోమీయులకు 7:5 => ఏలయనగా మనము శరీరసంబంధులమై యుండినపుప్డు మరణారథ్మైన 

ఫలమును ఫలించుటకై , ధరమ్శాసత్రమువలననైన పాపేచఛ్లు మన అవయవములలో 

కారయ్సాధకములైయుండెను. 

రోమీయులకు 7:6 => ఇపుప్డైతే దేనిచేత నిరబ్ంధింపబడితిమో దానివిషయమై చనిపోయినవారమై, 

ధరమ్శాసత్రమునుండి విడుదల పొందితివిు గనుక మనము అక్షరానుసారమైన పార్చీనసిథ్తి గలవారము 

కాక ఆతామ్నుసారమైన నవీనసిథ్తి గలవారమై సేవచేయుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 7:7 => కాబటిట్ యేమందుము? ధరమ్శాసత్రము పాపమాయెనా? అటల్నరాదు. 

ధరమ్శాసత్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును. ఆశింపవదద్ని ధరమ్శాసత్రము 

చెపప్నియెడల దురాశయన ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును.  

రోమీయులకు 7:8 => అయితే పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని సకలవిధమైన దురాశలను 

నాయందు పుటిట్ంచెను. ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము మృతము. 

రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

రోమీయులకు 7:10 => అపుప్డు జీవారథ్మైన ఆజఞ్ నాకు మరణారథ్మైనటుట్ కనబడెను. 

రోమీయులకు 7:11 => ఏలయనగా పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని ననున్ మోసపుచిచ్ దానిచేత 

ననున్ చంపెను. 

Page  of 371 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

రోమీయులకు 7:12 => కాబటిట్ ధరమ్శాసత్రము పరిశుదధ్మైనది, ఆజఞ్ కూడ పరిశుదధ్మైనదియు 

నీతిగలదియు ఉతత్మమైనదియునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 7:13 => ఉతత్మమైనది నాకు మరణకరమాయెనా? అటల్నరాదు. అయితే పాపము 

ఉతత్మమైన దాని మూలముగా నాకు మరణము కలుగజేయుచు, పాపము పాపమైనటుట్ అగుపడు 

నిమితత్ము, అనగా పాపము ఆజఞ్ మూలముగా అతయ్ధిక పాపమగు నిమితత్ము, అది నాకు 

మరణకరమాయెను. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

రోమీయులకు 10:4 => విశవ్సించు పర్తివానికి నీతి కలుగుటకై కీర్సుత్ ధరమ్శాసత్రమునకు 

సమాపిత్యైయునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:5 => ధరమ్శాసత్రమూలమగు నీతిని నెరవేరుచ్వాడు దానివలననే జీవించునని మోషే 

వార్యుచునాన్డు. 

గలతీయులకు 3:10 => ధరమ్శాసత్రము విధించిన కిర్యలకు సంబంధులందరు శాపమునకు 

లోనైయునాన్రు. ఎందుకనగా ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్యబడిన విధులనిన్యు చేయుటయందు 

నిలుకడగా ఉండని పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 

గలతీయులకు 3:12 => ధరమ్శాసత్రము విశావ్స సంబంధమైనది కాదుగాని దాని విధులను 

ఆచరించువాడు వాటివలననే జీవించును. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  
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గలతీయులకు 3:21 => ధరమ్శాసత్రము దేవుని వాగాద్నములకు విరోధమైనదా? అటల్నరాదు. 

జీవింపచేయ శకిత్గల ధరమ్శాసత్రము ఇయయ్బడియునన్యెడల వాసత్వముగా నీతి ధరమ్శాసత్రమూలముగానే 

కలుగును గాని  

గలతీయులకు 3:22 => యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలముగా కలిగిన వాగాద్నము 

విశవ్సించువారికి అనుగర్హింపబడునటుల్, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను. 

యాకోబు 2:9 => మీరు పక్షపాతము గలవారైతే ధరమ్శాసత్రమువలన అపరాధులని తీరచ్బడి పాపము 

చేయువారగుదురు. 

యాకోబు 2:10 => ఎవడైనను ధరమ్శాసత్రమంతయు గైకొనియు, ఒక ఆజఞ్ విషయములో 

తపిప్పోయినయెడల, ఆజఞ్లనిన్టి విషయములో అపరాధియగును; 

యాకోబు 2:11 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపిప్నవాడు నరహతయ్ చేయవదద్నియు చెపెప్ను గనుక నీవు 

వయ్భిచరింపక పోయినను నరహతయ్ చేసినయెడల ధరమ్శాసత్ర విషయములో నపరాధివైతివి. 

1 యోహాను 3:4 => పాపము చేయు పర్తివాడును ఆజఞ్ను అతికర్మించును; ఆజాఞ్తికర్మమే పాపము. 

కీరత్నలు 71:15 => నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినమెలల్ వివరించును అవి నాకు ఎనన్శకయ్ము 

కావు. 

కీరత్నలు 71:16 => పర్భువైన యెహోవాయొకక్ బలవతాక్రయ్ములనుబటిట్ నేను వరిణ్ంప 

మొదలుపెటెట్దను నీ నీతినిమాతర్మే నేను వరిణ్ంచెదను. 

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగు గ్పడుదురు  

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

యెషయా 46:13 => నా నీతిని దగ గ్రకు రపిప్ంచియునాన్ను అది దూరమున లేదు నా రక్షణ 

ఆలసయ్ము చేయలేదు సీయోనులో రక్షణనుండ నియమించుచునాన్ను ఇశార్యేలునకు నా మహిమను 

అనుగర్హించుచునాన్ను.  

Page  of 373 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 33:16 => ఆ దినములలో యూదావారు రకిష్ంపబడుదురు. యెరూషలేము నివాసులు 

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

యోహాను 16:8 => ఆయన వచిచ్, పాపమును గూరిచ్యు నీతిని గూరిచ్యు తీరుప్ను గూరిచ్యు 

లోకమును ఒపుప్కొనజేయును. 

యోహాను 16:9 => లోకులు నాయందు విశావ్సముంచలేదు గనుక పాపమును గూరిచ్యు, 

యోహాను 16:10 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్టవలన మీరిక ననున్ చూడరు గనుక నీతిని 

గూరిచ్యు,  

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

రోమీయులకు 1:17 => ఎందుకనిన నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించునని వార్యబడిన 

పర్కారము విశావ్సమూలముగా అంతకంతకు విశావ్సము కలుగునటుల్ దేవుని నీతి దానియందు 

బయలుపరచబడుచునన్ది.  

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 
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రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

రోమీయులకు 4 :5 => పనిచేయక , భకిత్హీనుని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వానియందు 

విశావ్సముంచువానికి వాని విశావ్సము నీతిగా ఎంచబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 4:6 => ఆ పర్కారమే కిర్యలు లేకుండ దేవుడెవనిని నీతిమంతుడుగా ఎంచునో ఆ 

మనుషుయ్డు ధనుయ్డని దావీదుకూడ చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

రోమీయులకు 9:30 => అటల్యితే మనమేమందుము? నీతిని వెంటాడని అనయ్జనులు నీతిని, అనగా 

విశావ్సమూలమైన నీతిని పొందిరి;  

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

రోమీయులకు 10:6 => అయితే విశావ్సమూలమగు నీతి యీలాగు చెపుప్చునన్ది ఎవడు 

పరలోకములోనికి ఎకిక్పోవును? అనగా కీర్సుత్ను కిర్ందికి తెచుచ్టకు;  

రోమీయులకు 10:10 => ఏలయనగా నీతి కలుగునటుల్ మనుషుయ్డు హృదయములో విశవ్సించును, 

రక్షణ కలుగునటుల్ నోటితో ఒపుప్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 
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గలతీయులకు 2:16 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధ కిర్యల మూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని 

తీరచ్బడడు గదా. 

గలతీయులకు 3:11 => ధరమ్శాసత్రముచేత ఎవడును దేవుని యెదుట నీతిమంతుడని తీరచ్బడడను 

సంగతి సప్షట్మే. ఏలయనగా నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును. 

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 47:19 => నీ కనున్ల యెదుట మా పొలములును మేమును నశింపనేల? ఆహారమిచిచ్ 

మముమ్ను మా పొలములను కొనుము; మా పొలములతో మేము ఫరోకు దాసులమగుదుము; మేము 

చావక బర్దుకునటుల్ను పొలములు పాడైపోకుండునటుల్ను మాకు వితత్నములిమమ్ని అడిగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 6:9 => ఒకడు అతనియొదద్ హఠాతుత్గా చనిపోవుటవలన పర్తేయ్కముగా ఉండువాని 

తల అపవితర్పరపబడినయెడల అతడు పవితర్పరపబడు దినమున, అనగా ఏడవ దినమున తనతల 

గొరిగించుకొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:30 => మరియు నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును 

అరిప్ంచిన తరువాత మిగిలినది కళల్పు వచుచ్బడివలెను దార్క్షతొటిట్ వచుచ్బడివలెను లేవీయులదని 

యెంచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:27 => శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు 

బాహువులు నీ కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.  

యెహోషువ 2:19 => నీ యింటి దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన పార్ణమునకు తానే 

ఉతత్రవాది, మేము నిరోద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 
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యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 

కీరత్నలు 24:5 => వాడు యెహోవావలన ఆశీరావ్దము నొందును తన రక్షకుడైన దేవునివలన 

నీతిమతవ్ము నొందును. 

కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

కీరత్నలు 89:16 => నీ నామమునుబటిట్ వారు దినమెలల్ హరిష్ంచుచునాన్రు. నీ నీతిచేత 

హెచిచ్ంపబడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 98:2 => యెహోవా తన రక్షణను వెలల్డిచేసియునాన్డు అనయ్జనులయెదుట తన నీతిని 

బయలుపరచియునాన్డు. 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 8:11 => జాఞ్నము ముతయ్ములకనన్ శేర్షఠ్మైనది విలువగల సొతుత్లేవియు దానితో సాటి 

కావు. 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

సామెతలు 10:2 => భకిత్హీనుల ధనము వారికి లాభకరము కాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

పరమగీతము 1:16 => నా పిర్యుడా, నీవు సుందరుడవు అతి మనోహరుడవు మన శయనసాథ్నము 

పచచ్నిచోటు మన మందిరముల దూలములు దేవదారు మార్నులు మన వాసములు సరళపుమార్నులు. 

యెషయా 42:21 => యెహోవా తన నీతినిబటిట్ సంతోషము గలవాడై ఉపదేశకర్మమొకటి ఘనపరచి 

గొపప్చేసెను. 

యెషయా 45:17 => యెహోవావలన ఇశార్యేలు నితయ్మైన రక్షణ పొందియునన్ది మీరు 

ఎనన్టెనన్టికి సిగు గ్పడకయు విసమ్య మొందకయు నుందురు.  
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యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

యెహెజేక్లు 33:13 => నీతిమంతుడు నిజముగా బర్దుకునని నేను చెపిప్నందున అతడు తన నీతిని 

ఆధారముచేసికొని పాపము చేసినయెడల అతని నీతి కిర్యలనిన్టిలో ఏదియు జాఞ్పకమునకు తేబడదు, 

తాను చేసిన పాపమునుబటిట్ యతడు మరణము నొందును. 

దానియేలు 7:9 => ఇంక సింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధ్డొకడు కూరుచ్ండెను. 

ఆయన వసత్రము హిమమువలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుర్కలు శుదధ్మైన గొఱఱ్బొచుచ్వలె 

తెలల్గాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగిన్జావ్లలవలె మండుచుండెను; దాని చకర్ములు అగిన్వలె 

ఉండెను. 

మతత్యి 5:20 => శాసు త్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 18:8 => కాగా నీ చెయియ్యైనను నీ పాదమైనను నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల, దానిని 

నరికి నీయొదద్నుండి పారవేయుము; రెండుచేతులును రెండు పాదములును కలిగి నితాయ్గిన్లో 

పడవేయబడుటకంటె కుంటివాడవుగనో అంగహీనుడవుగనో జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

లూకా 17:10 => అటువలె మీరును మీకు ఆజాఞ్పింపబడినవనిన్యు చేసిన తరువాత మేము 

నిష పర్యోజకులమైన దాసులము, మేము చేయవలసినవే చేసియునాన్మని చెపుప్డనెను. 
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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 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

రోమీయులకు 4:14 => ధరమ్శాసత్ర సంబంధులు వారసులైనయెడల విశావ్సము వయ్రథ్మగును, 

వాగాద్నమును నిరరథ్కమగును. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 

రోమీయులకు 7:17 => కావున ఇకను దాని చేయునది నాయందు నివసించు పాపమే గాని నేను 

కాదు. 

రోమీయులకు 8:10 => కీర్సుత్ మీలోనునన్యెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ 

ఆతమ్ నీతి విషయమై జీవము కలిగియునన్ది. 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 3:9 => శికాష్విధికి కారణమైన పరిచరయ్యే మహిమ కలిగినదైతే నీతికి కారణమైన 

పరిచరయ్ యెంతో అధికమైన మహిమ కలదగును. 

గలతీయులకు 5:5 => ఏలయనగా, మనము విశావ్సము గలవారమై నీతి కలుగునను నిరీక్షణ 

సఫలమగునని ఆతమ్దావ్రా ఎదురుచూచుచునాన్ము. 
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గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

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. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

వచనము 13 

సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; 

వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

1 యోహాను 2:3 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, దీనివలననే ఆయనను 

ఎరిగియునాన్మని తెలిసికొందుము. 

1 యోహాను 2:5 => ఆయన వాకయ్ము ఎవడు గైకొనునో వానిలో దేవుని పేర్మ నిజముగా 

పరిపూరణ్మాయెను; 
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యోహాను 5:21 => తండిర్ మృతులను ఏలాగు లేపి బర్దికించునో ఆలాగే కుమారుడును తనకిషట్ము 

వచిచ్నవారిని బర్దికించును. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

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. 
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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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:31 => కీర్సుత్ పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము 

కుళి ల్పోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:34 => దావీదు పరలోకమునకు ఎకిక్పోలేదు; అయితే అతడిటల్నెను నేను 

నీ శతుర్వులను నీ పాదములకిర్ంద పాదపీఠ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:35 => ముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని 

పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

రోమీయులకు 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  
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రోమీయులకు 6:5 => 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. 

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 15:21 => మనుషుయ్ని దావ్రా మరణము వచెచ్ను గనుక మనుషుయ్ని దావ్రానే 

మృతుల పునరుతాథ్నమును కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:22 => ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొందుచునాన్రో, ఆలాగుననే 

కీర్సుత్నందు అందరు బర్దికింపబడుదురు. 
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1 కొరిందీయులకు 15:23 => పర్తివాడును తన తన వరుసలోనే బర్దికింపబడును; పర్థమ ఫలము 

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 1:10 => ఆయన అటిట్ గొపప్ మరణమునుండి మముమ్ను తపిప్ంచెను, ఇక 

ముందుకును తపిప్ంచును. మరియు మాకొరకు పార్రథ్న చేయుటవలన మీరు కూడ సహాయము 

చేయుచుండగా, ఆయన ఇక ముందుకును మముమ్ను తపిప్ంచునని ఆయనయందు నిరీక్షణ 

గలవారమై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

2 కొ రిం దీ యు ల కు 4 : 1 2 = > కా వు న మా లో మ ర ణ ము ను మీ లో జీ వ ము ను 

కారయ్సాధకమగుచునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 4:13 => కృప యెకుక్వమంది దావ్రా పర్బలి దేవుని మహిమ నిమితత్ము 

కృతజఞ్తాసుత్తులు విసత్రింపజేయులాగున, సమసత్మైనవి మీకొరకై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 13:4 => బలహీనతనుబటిట్ ఆయన సిలువ వేయబడెను గాని, దేవుని శకిత్నిబటిట్ 

జీవించుచునాన్డు. మేమును ఆయనయందుండి బలహీనులమైయునాన్ము గాని, మీయెడల దేవుని 

శకిత్నిబటిట్, ఆయనతో కూడ జీవము గలవారము. 

ఎఫెసీయులకు 1:19 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ దేవుడైన మహిమ సవ్రూపియగు తండిర్, 

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  
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ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  

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. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

మతత్యి 20:23 => ఆయన మీరు నా గినెన్లోనిది తార్గుదురు గాని నా కుడివైపునను నా 

యెడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నా వశమునలేదు; నా తండిర్చేత ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే 

అది దొరకునని చెపెప్ను. 
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రోమీయులకు 6:3 => కీర్సుత్యేసులోనికి బాపిత్సమ్ము పొందిన మనమందరము ఆయన 

మరణములోనికి బాపిత్సమ్ము పొందితిమని మీరెరుగరా? 

రోమీయులకు 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  

రోమీయులకు 6:5 => మరియు ఆయన మరణముయొకక్ సాదృశయ్మందు ఆయనతో ఐకయ్ము 

గలవారమైనయెడల, ఆయన పునరుతాథ్నముయొకక్ సాదృశయ్మందును ఆయనతో ఐకయ్ము గలవారమై 

యుందుము. 

రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షుఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్యొకక్ శర్మలు మాయందేలాగు విసత్రించుచునన్వో, ఆలాగే 

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

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 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:11 => ఈ మాట నమమ్దగినది, ఏదనగా మనమాయనతో కూడ చనిపోయిన వారమైతే 

ఆయనతో కూడ బర్దుకుదుము. 
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2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

యెషయా 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 

మారుక్ 6:54 => వారు దోనె దిగగానే, జనులు ఆయనను గురుతుపటిట్ 

మారుక్ 8:34 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లను జనసమూహమును తనయొదద్కు పిలిచిననున్ 

వెంబడింపగోరువాడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

రోమీయులకు 6:5 => మరియు ఆయన మరణముయొకక్ సాదృశయ్మందు ఆయనతో ఐకయ్ము 

గలవారమైనయెడల, ఆయన పునరుతాథ్నముయొకక్ సాదృశయ్మందును ఆయనతో ఐకయ్ము గలవారమై 

యుందుము. 

1 కొరిందీయులకు 6:14 => దేవుడు పర్భువును లేపెను; మనలను కూడ తన శకిత్వలన లేపును. 

1 కొరిందీయులకు 15:43 => ఘనహీనమైనదిగా వితత్బడి మహిమగలదిగా లేపబడును; 

బలహీనమైనదిగా వితత్బడి, బలమైనదిగా లేపబడును; 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  
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2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగు గ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగు గ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

1 యోహాను 1:3 => మాతో కూడ మీకును సహవాసము కలుగునటుల్ మేము చూచినదానిని 

వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచునాన్ము. మన సహవాసమైతే తండిర్తో కూడను ఆయన 

కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్తో కూడను ఉనన్ది. 

వచనము 14 

కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలెనని, 

గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:12 => మరియు శీతకాలము గడుపుటకు ఆ రేవు అనుకూలమైనది 

కానందున అకక్డనుండి బయలుదేరి యొకవేళ శకయ్మైతే ఫీనికుస్నకుచేరి అకక్డ శీతకాలము 

గడపవలెనని యెకుక్వమంది ఆలోచన చెపిప్రి. అది నైఋతి వాయవయ్దికుక్ల తటుట్ననునన్ 

కేర్తురేవైయునన్ది. 

రోమీయులకు 11 :14 => వారిలో కొందరినైనను రకిష్ంపవలెనని నా పరిచరయ్ను 

ఘనపరచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:22 => బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. 

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిముమ్ను 

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

లూకా 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 

లూకా 20:35 => పరమును మృతుల పునరుతాథ్నమును పొందుటకు యోగుయ్లని యెంచబడినవారు 

పెండిల్చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు. 

లూకా 20:36 => వారు పునరుతాథ్నములో పాలివారైయుండి, దేవదూత సమానులును దేవుని 

కుమారులునై యుందురు గనుక వారికను చావనేరరు. 

యోహాను 11:24 => మారత్ ఆయనతో అంతయ్ దినమున పునరుతాథ్నమందు లేచునని 

యెరుగుదుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:7 => మన పండెర్ండు గోతర్ములవారు ఎడతెగక దివారాతుర్లు దేవుని 

సేవించుచు ఆ వాగాద్నము పొందుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్రు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే 

యూదులు నామీద నేరము మోపియునాన్రు. 
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హెబీర్యులకు 11:35 => సతరీలు మృతులైన తమవారిని పునరుతాథ్నమువలన మరల పొందిరి. 

కొందరైతే మరి శేర్షఠ్మైన పునరుతాథ్నము పొందగోరి విడుదల పొందనొలల్క యాతనపెటట్బడిరి. 

రోమీయులకు 6:5 => మరియు ఆయన మరణముయొకక్ సాదృశయ్మందు ఆయనతో ఐకయ్ము 

గలవారమైనయెడల, ఆయన పునరుతాథ్నముయొకక్ సాదృశయ్మందును ఆయనతో ఐకయ్ము గలవారమై 

యుందుము. 

1 కొరిందీయులకు 6:14 => దేవుడు పర్భువును లేపెను; మనలను కూడ తన శకిత్వలన లేపును. 

2 కొరిందీయులకు 4:10 => యేసుయొకక్ జీవము మా శరీరమందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకై 

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

వచనము 15 

కాబటిట్ మనలో సంపూరు ణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే కలిగియుందము. అపుప్డు 

దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు దేవుడు మీకు 

బయలుపరచును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:16 => అయినను ఇపప్టివరకు మనకు లభించిన దానిని బటిట్యే కర్మముగా 

నడుచుకొందము. 

కీరత్నలు 119:5 => ఆహా నీ కటట్డలను గైకొనునటుల్ నా పర్వరత్న సిథ్రపడియుండిన నెంత మేలు. 

కీరత్నలు 119:173 => నేను నీ ఉపదేశములను కోరుకొనియునాన్ను నీ చెయియ్ నాకు 

సహాయమగును గాక. 

కీరత్నలు 119:174 => యెహోవా, నీ రక్షణకొరకు నేను మిగుల ఆశపడుచునాన్ను నీ ధరమ్శాసత్రము 

నాకు సంతోషకరము. 

కీరత్నలు 119:175 => నీవు ననున్ బర్దికింపుము నేను నినున్ సుత్తించెదను నీ నాయ్యవిధులు నాకు 

సహాయములగును గాక 
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కీరత్నలు 119:176 => తపిప్పోయిన గొఱఱ్వలె నేను తోర్వవిడిచి తిరిగితిని నీ సేవకుని వెదకి 

పటుట్కొనుము ఎందుకనగా నేను నీ ఆజఞ్లను మరచువాడను కాను. 

రోమీయులకు 7:19 => నేను చేయగోరు మేలుచేయక చేయగోరని కీడు చేయుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:20 => నేను కోరనిదానిని చేసినయెడల, దానిని చేయునది నాయందు నివసించు 

పాపమే గాని యికను నేను కాదు. 

రోమీయులకు 7:21 => కాబటిట్ మేలు చేయగోరు నాకు కీడు చేయుట కలుగుచునన్దను ఒక 

నియమము నాకు కనబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 7:22 => అంతరంగ పురుషునిబటిట్ దేవుని ధరమ్శాసత్రమునందు నేను 

ఆనందించుచునాన్ను గాని 

రోమీయులకు 7:23 => వేరొక నియమము నా అవయవములలో ఉనన్టుట్ నాకు కనబడుచునన్ది. 

అది నా మనసుస్నందునన్ ధరమ్శాసత్రముతో పోరాడుచు నా అవయవములలోనునన్ పాపనియమమునకు 

ననున్ చెరపటిట్ లోబరచుకొనుచునన్ది. 

రోమీయులకు 7:24 => అయోయ్, నేనెంత దౌరాభ్గుయ్డను? ఇటిట్ మరణమునకు లోనగు 

శరీరమునుండి ననెన్వడు విడిపించును? 

గలతీయులకు 5:17 => శరీరము ఆతమ్కును ఆతమ్ శరీరమునకును విరోధముగా అపేకిష్ంచును. ఇవి 

యొకదానికొకటి వయ్తిరేకముగా ఉనన్వి గనుక మీరేవి చేయ నిచఛ్యింతురో వాటిని చేయకుందురు. 

1 తిమోతి 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 

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 

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 
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కీరత్నలు 138:8 => యెహోవా నా పక్షమున కారయ్ము సఫలముచేయును. యెహోవా, నీ కృప 

నిరంతరముండును నీచేతి కారయ్ములను విడిచిపెటట్కుము.  

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

1 కొరిందీయులకు 13:10 => పూరణ్మైనది వచిచ్నపుప్డు పూరణ్ముకానిది నిరరథ్కమగును. 

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 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

2 పేతురు 1:5 => ఆ హేతువుచేతనే మీమటుట్కు మీరు పూరణ్జాగర్తత్ గలవారై, మీ విశావ్సమునందు 

సదు గ్ణమును, సదు గ్ణమునందు జాఞ్నమును, 
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2 పేతురు 1:6 => జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, 

సహనమునందు భకిత్ని, 

2 పేతురు 1:7 => భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 42:1 => దుపిప్ నీటివాగులకొరకు ఆశపడునటుల్ దేవా, నీకొరకు నా పార్ణము 

ఆశపడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

కీరత్నలు 63:2 => నీ బలమును నీ పర్భావమును చూడవలెనని పరిశుదాధ్లయమందు నేనెంతో 

ఆశతో నీతటుట్ కనిపెటిట్యునాన్ను. నీళుల్ లేక యెండియునన్ దేశమందు నా పార్ణము నీకొరకు 

తృషణ్గొనియునన్ది నీమీది ఆశచేత నినున్ చూడవలెనని నా శరీరము కృశించుచునన్ది.  

కీరత్నలు 63:3 => నీ కృప జీవముకంటె ఉతత్మము నా పెదవులు నినున్ సుత్తించును. 

కీరత్నలు 63:8 => నా పార్ణము నినున్ అంటి వెంబడించుచునన్ది నీ కుడిచేయి ననున్ 

ఆదుకొనుచునన్ది. 

కీరత్నలు 84:2 => యెహోవా మందిరావరణములను చూడవలెనని నా పార్ణము ఎంతో 

ఆశపడుచునన్ది అది సొమమ్సిలుల్చునన్ది జీవముగల దేవుని దరిశ్ంచుటకు నా హృదయమును నా 

శరీరమును ఆనందముతో కేకలు వేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 94:15 => నీతిని సాథ్పించుటకై నాయ్యపుతీరుప్ జరుగును యథారథ్హృదయులందరు దాని 

ననుసరించెదరు. 
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యెషయా 51:1 => నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను వెదకుచు నుండువారలారా, నా మాట 

వినుడి మీరు ఏ బండనుండి చెకక్బడితిరో దాని ఆలోచించుడి మీరు ఏ గుంటనుండి తవవ్బడితిరో దాని 

ఆలోచించుడి  

హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 

ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

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 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

1 పేతురు 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 

1 పేతురు 3:12 => పర్భువు కనున్లు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి పార్రథ్నల వైపునను 

ఉనన్వి గాని పర్భువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉనన్ది. 

1 పేతురు 3:13 => మీరు మంచి విషయములో ఆసకిత్ గలవారైతే మీకు హాని చేయువాడెవడు? 

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 
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1 తిమోతి 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షుఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగ గ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => పర్భువువలన పేర్మింపబడిన సహోదరులారా, ఆతమ్ మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచుటవలనను, మీరు సతయ్మును నముమ్టవలనను, రక్షణ పొందుటకు దేవుడు ఆదినుండి 
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మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనెను గనుక మేము మిముమ్నుబటిట్ యెలల్పుప్డును దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంప బదుధ్లమైయునాన్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ యథారథ్పరుడవై 

యుండవలెను. 

1 రాజులు 8:61 => కాబటిట్ ఆయన నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనుటకును, ఈ 

దినమందునన్టుల్ ఆయన చేసిన నిరణ్యములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా 

విషయమై సరవ్సిదధ్ముగా నుండునుగాక. 

యోబు 2:3 => అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు, భూమిమీద అతనివంటి వాడెవడును లేడు. నిషాక్రణముగా అతనిని 

పాడుచేయుటకు నీవు ననున్ పేర్రేపించినను అతడు ఇంకను తన యథారథ్తను వదలక నిలకడగా 

నునాన్డనగా 

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

సామెతలు 21:21 => నీతిని కృపను అనుసరించువాడు జీవమును నీతిని ఘనతను పొందును. 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరు ణ్డు గనుక మీరును పరిపూరు ణ్లుగా ఉండెదరు. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరు ణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 
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యోహాను 1:43 => మరునాడు ఆయన గలిలయకు వెళల్గోరి ఫిలిపుప్ను కనుగొని ననున్ 

వెంబడించుమని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 7:15 => ఏలయనగా నేను చేయునది నేనెరుగను; నేను చేయ నిచఛ్యించునది 

చేయక దేవ్షించునదియే చేయుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరు ణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

1 కొరిందీయులకు 13:12 => ఇపుప్డు అదద్ములో చూచినటుట్ సూచనగా చూచుచునాన్ము; అపుప్డు 

ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇపుప్డు కొంతమటుట్కే యెరిగియునాన్ను; అపుప్డు నేను పూరిత్గా 

ఎరుగబడిన పర్కారము పూరిత్గా ఎరుగుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:15 => కాబటిట్ మనలో సంపూరు ణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే 

కలిగియుందము. అపుప్డు దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు 

దేవుడు మీకు బయలుపరచును. 

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.  

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరు ణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

వచనము 16 
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అయినను ఇపప్టివరకు మనకు లభించిన దానిని బటిట్యే కర్మముగా నడుచుకొందము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:18 => అయిననేమి? మిషచేతనే గాని సతయ్ముచేతనే గాని, యేవిధముచేతనైనను 

కీర్సుత్ పర్కటింపబడుచునాన్డు. అందుకు నేను సంతోషించుచునాన్ను. ఇక ముందును సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:19 => మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగు గ్పడక యెపప్టివలెనే యిపుప్డును 

పూరణ్ధైరయ్ముతో బోధించుటవలన నా బర్దుకు మూలముగానైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, 

కీర్సుత్ నా శరీరమందు ఘనపరచబడునని 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:11 => నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెపుప్టలేదు; నేనేసిథ్తిలో ఉనన్ను 

ఆసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగియుండ నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 
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కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

లూకా 10:42 => మరియ ఉతత్మమైనదానిని ఏరప్రచుకొనెను, అది ఆమె యొదద్నుండి 

తీసివేయబడదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

2 పేతురు 3:8 => పిర్యులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా పర్భువు దృషిట్కి ఒక దినము 

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగు గ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

లూకా 9:62 => యేసు నాగటిమీద చెయియ్పెటిట్ వెనుకతటుట్ చూచువాడెవడును దేవుని రాజయ్మునకు 

పాతుర్డుకాడని వానితో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

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. 

రోమీయులకు 15:23 => ఇపుప్డైతే ఈ పర్దేశములలో నేనిక సంచరింపవలసిన భాగము లేదు 

గనుక, అనేక సంవతస్రములనుండి మీయొదద్కు రావలెనని మికిక్లి అపేక్ష కలిగి,  

రోమీయులకు 15:24 => నేను సెప్యిను దేశమునకు వెళుల్నపుప్డు మారగ్ములో మిముమ్ను చూచి, 

మొదట మీ సహవాసమువలన కొంతమటుట్కు సంతృపిత్పొంది, మీచేత అకక్డికి సాగనంపబడుదునని 

నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:25 => అయితే ఇపుప్డు పరిశుదుధ్లకొరకు పరిచరయ్చేయుచు యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ను. 
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రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

రోమీయులకు 15:27 => అవును వారిషట్పడి దానిని చేసిరి; వారు వీరికి ఋణసుథ్లు; ఎటల్నగా 

అనయ్జనులు వీరి ఆతమ్ సంబంధమైన విషయములలో పాలివారైయునాన్రు గనుక శరీర సంబంధమైన 

విషయములలో వీరికి సహాయముచేయ బదుధ్లై యునాన్రు 

రోమీయులకు 15:28 => ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికపప్గించి, నేను, మీ 

పటట్ణముమీదుగా సెప్యినునకు పర్యాణముచేతును. 

రోమీయులకు 15:29 => నేను మీయొదద్కు వచుచ్నపుప్డు, కీర్సుత్యొకక్ ఆశీరావ్ద సంపూరణ్ముతో 

వతుత్నని యెరుగుదును. 

1 కొరిందీయులకు 9:24 => పందెపురంగమందు పరుగెతుత్వారందరు పరుగెతుత్దురుగాని యొకక్డే 

బహుమానము పొందునని మీకు తెలియదా? అటువలె మీరు బహుమానము పొందునటుల్గా 

పరుగెతుత్డి. 

1 కొరిందీయులకు 9:25 => మరియు పందెమందు పోరాడు పర్తివాడు అనిన్ విషయములయందు 

మితముగా ఉండును. వారు క్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును, మనమైతే అక్షయమగు 

కిరీటమును పొందుటకును మితముగా ఉనాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 9:26 => కాబటిట్ నేను గురి చూడనివానివలె పరుగెతుత్వాడను కాను, 

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 
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ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

యెహోషువ 18:3 => కావున యెహోషువ ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచిచ్న దేశమును సావ్ధీనపరచుకొన వెళల్కుండ మీరెనాన్ళుల్ తడవుచేసెదరు? 

కీరత్నలు 19:5 => అతడు తన అంతఃపురములోనుండి బయలుదేరు పెండిల్ కుమారునివలె ఉనాన్డు 

శూరుడు పరుగెతత్ నులల్సించునటుల్ తన పథమునందు పరుగెతత్ నులల్సించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 119:40 => నీ ఉపదేశములు నాకు అధిక పిర్యములు నీతినిబటిట్ ననున్ బర్దికింపుము. 

యెషయా 51:1 => నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను వెదకుచు నుండువారలారా, నా మాట 

వినుడి మీరు ఏ బండనుండి చెకక్బడితిరో దాని ఆలోచించుడి మీరు ఏ గుంటనుండి తవవ్బడితిరో దాని 

ఆలోచించుడి  

యెషయా 64:5 => నీ మారగ్ములనుబటిట్ నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు సంతోషముగా నీతి 

ననుసరించువారిని నీవు దరిశ్ంచుచునాన్వు. చితత్గించుము నీవు కోపపడితివి, మేము పాపులమైతివిు 

బహుకాలమునుండి పాపములలో పడియునాన్ము రక్షణ మాకు కలుగునా?  

యెహెజేక్లు 46:9 => అయితే దేశజనులు నియామక కాలములయందు యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆరాధన చేయుటకై వచుచ్నపుప్డు ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వచిచ్నవారు దకిష్ణపు గుమమ్పు 

మారగ్ముగా వెళల్వలెను, దకిష్ణపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వచిచ్నవారు ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా 

వెళళ్వలెను. తాము వచిచ్న దారినే యెవరును తిరిగిపోక అందరును తినన్గా వెలుపలికిపోవలెను. 

హోషేయ 6:3 => యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నము సంపాదించుకొందము రండి; యెహోవానుగూరిచ్న 

జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటకు ఆయనను అనుసరించుదము రండి. ఉదయము తపప్క వచుచ్రీతిని 

ఆయన ఉదయించును; వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను; భూమిని తడుపునటిట్ తొలకరి 

వరష్ము కడవరి వరష్మువలె ఆయన మనయొదద్కు వచుచ్ను. 
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జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

లూకా 8:15 => మంచినేల నుండు (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా యోగయ్మైన మంచి 

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

లూకా 18:22 => యేసు విని నీకింక ఒకటి కొదువగా నునన్ది; నీకు కలిగినవనిన్యు అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడింపుమని 

అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:10 => ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉనన్ సహోదరులందరిని 

మీరు పేర్మించుచునాన్రు. సహోదరులారా, మీరు పేర్మయందు మరి యొకుక్వగా అభివృదిధ్ 

నొందుచుండ వలెననియు, 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

పర్కటన 2:4 => అయినను మొదట నీకుండిన పేర్మను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తపుప్ ఒకటి 

మోపవలసియునన్ది. 

వచనము 17 

సహోదరులారా, మీరు ననున్ పోలి నడుచుకొనుడి; మేము మీకు మాదిరియై యునన్ పర్కారము 

నడుచుకొను వారిని గురిపెటిట్ చూడుడి. 
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లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

2 కొరిందీయులకు 4:18 => ఏలయనగా దృశయ్మైనవి అనితయ్ములు; అదృశయ్మైనవి నితయ్ములు. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షుఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

రోమీయులకు 8:30 => మరియు ఎవరిని ముందుగా నిరణ్యించెనో వారిని పిలిచెను; ఎవరిని 

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 
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రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడడ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

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. 

హెబీర్యులకు 3:1 => ఇందువలన, పరలోక సంబంధమైన పిలుపులో పాలుపొందిన పరిశుదధ్ 

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

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 1:13 => కాబటిట్ మీ మనసుస్ అను నడుము కటుట్కొని నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై, 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూరణ్ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి. 

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. 

ఆదికాండము 19:17 => ఆ దూతలు వారిని వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్న తరువాత ఆయన నీ 

పార్ణమును దకిక్ంచుకొనునటుల్ పారిపొముమ్, నీ వెనుక చూడకుము, ఈ మైదానములో ఎకక్డను 

నిలువక నీవు నశించిపోకుండ ఆ పరవ్తమునకు పారిపొమమ్ని చెపప్గా  

యెహోషువ 18:3 => కావున యెహోషువ ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచిచ్న దేశమును సావ్ధీనపరచుకొన వెళల్కుండ మీరెనాన్ళుల్ తడవుచేసెదరు? 

కీరత్నలు 19:5 => అతడు తన అంతఃపురములోనుండి బయలుదేరు పెండిల్ కుమారునివలె ఉనాన్డు 

శూరుడు పరుగెతత్ నులల్సించునటుల్ తన పథమునందు పరుగెతత్ నులల్సించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 119:40 => నీ ఉపదేశములు నాకు అధిక పిర్యములు నీతినిబటిట్ ననున్ బర్దికింపుము. 

యెహెజేక్లు 46:9 => అయితే దేశజనులు నియామక కాలములయందు యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆరాధన చేయుటకై వచుచ్నపుప్డు ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వచిచ్నవారు దకిష్ణపు గుమమ్పు 

మారగ్ముగా వెళల్వలెను, దకిష్ణపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వచిచ్నవారు ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా 

వెళళ్వలెను. తాము వచిచ్న దారినే యెవరును తిరిగిపోక అందరును తినన్గా వెలుపలికిపోవలెను. 

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

లూకా 9:51 => ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడు దినములు పరిపూరణ్మగుచునన్పుప్డు 

1 కొరిందీయులకు 9:24 => పందెపురంగమందు పరుగెతుత్వారందరు పరుగెతుత్దురుగాని యొకక్డే 

బహుమానము పొందునని మీకు తెలియదా? అటువలె మీరు బహుమానము పొందునటుల్గా 

పరుగెతుత్డి. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  
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ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:12 => కాగా నా పిర్యులారా, మీరెలల్పుప్డును విధేయులైయునన్ పర్కారము, 

నాయెదుట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక మరి యెకుక్వగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, 

భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:11 => అందువలన మన దేవుని యొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

యాకోబు 1:9 => దీనుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన ఉనన్తదశయందు అతిశయింపవలెను, 

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

వచనము 18 
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అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ మీతో అనేక పరాయ్యములు 

చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరు ణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

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. 

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.  

2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరు ణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

1 యోహాను 2:5 => ఆయన వాకయ్ము ఎవడు గైకొనునో వానిలో దేవుని పేర్మ నిజముగా 

పరిపూరణ్మాయెను; 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:14 => కీర్సుత్యేసునందు దేవుని ఉనన్తమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును 

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:10 => మీరెంతమాతర్మును వేరుగా ఆలోచింపరని పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ 

నేను రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. మిముమ్ను కలవరపెటుట్చునన్వాడు ఎవడైనను వాడు తగిన శిక్షను 

భరించును. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 3:5 => నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు 

నమమ్కముంచుము 
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సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

నిరగ్మకాండము 36:10 => అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరెచ్ను; మిగిలిన అయిదు 

తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కూరెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ యథారథ్పరుడవై 

యుండవలెను. 

యోహాను 17:23 => వారియందు నేనును నాయందు నీవును ఉండుటవలన వారు సంపూరు ణ్లుగా 

చేయబడి యేకముగా ఉనన్ందున నీవు ననున్ పంపితివనియు, నీవు ననున్ పేర్మించినటేట్ వారినికూడ 

పేర్మించితివనియు, లోకము తెలిసికొనునటుల్ నాకు అనుగర్హించిన మహిమను వారికి ఇచిచ్తిని. 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

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? 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

హెబీర్యులకు 6:11 => మీరు మందులు కాక, విశావ్సముచేతను ఓరుప్చేతను వాగాద్నములను 

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

వచనము 19 

నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము సిగు గ్పడవలసిన సంగతులయందు 

అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ నుంచుచునాన్రు. 

గలతీయులకు 5:7 => మీరు బాగుగా పరుగెతుత్చుంటిరి; సతయ్మునకు విధేయులు కాకుండ 

మిముమ్ను ఎవడు అడడ్గించెను? 

హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

2 పేతురు 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. 
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2 పేతురు 2:12 => వారైతే పటట్బడి చంపబడుటకే సవ్భావసిదధ్ముగా పుటిట్న వివేకశూనయ్ములగు 

మృగములవలె ఉండి, తమకు తెలియని విషయములనుగూరిచ్ దూషించుచు, తమ దుష పర్వరత్నకు 

పర్తిఫలముగా హాని అనుభవించుచు, తాము చేయు నాశనముతోనే తామే నాశనము పొందుదురు, 

2 పేతురు 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱి ఱ్తనము అడడ్గించెను. 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడడ్దగును. 
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పర్కటన 2:4 => అయినను మొదట నీకుండిన పేర్మను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తపుప్ ఒకటి 

మోపవలసియునన్ది. 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగు గ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

రోమీయులకు 15:5 => మీరేకభావము గలవారై యేకగీర్వముగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

తండిర్యగు దేవుని మహిమపరచు నిమితత్ము,  

గలతీయులకు 6:16 => ఈ పదధ్తిచొపుప్న నడుచుకొను వారికందరికి, అనగా దేవుని 

ఇశార్యేలునకు సమాధానమును కృపయు కలుగును గాక. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 
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ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

ఎఫెసీయులకు 5:7 => గనుక మీరు అటిట్వారితో పాలివారై యుండకుడి.  

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 2:6 => కావున మీరు పర్భువైన కీర్సుత్యేసును అంగీకరించిన విధముగా 

ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కటట్బడుచు,  

ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => నేను వచిచ్ మిముమ్ను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 

విషయములోను ఎదిరించువారికి బెదరక, అందరును ఒకక్ భావముతో సువారత్ విశావ్సపక్షమున 

పోరాడుచు, ఏకమనసుస్ గలవారై నిలిచియునాన్రని నేను మిముమ్నుగూరిచ్ వినులాగున, మీరు కీర్సుత్ 

సువారత్కు తగినటుల్గా పర్వరిత్ంచుడి.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:2 => పర్భువునందు ఏకమనసుస్ గలవారై యుండుడని యువొదియను, 

సుంటుకేను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:43 => సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు 

యూదులును, భకిత్పరులైన యూదమత పర్విషుట్లును, పౌలును బరన్బాను వెంబడించిరి. వీరు వారితో 

మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచచ్రించిరి. 
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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. 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరు ణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

ఫిలిపీప్యులకు 3:12 => ఇదివరకే నేను గెలిచితినని యైనను, ఇదివరకే సంపూరణ్సిదిధ్ పొందితినని 

యైనను నేను అనుకొనుటలేదు గాని, నేను దేని నిమితత్ము కీర్సుత్ యేసుచేత పటట్బడితినో దానిని 

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

1 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

హెబీర్యులకు 10:32 => అయితే మీరు వెలిగింపబడిన మీదట, శర్మలతో కూడిన గొపప్ పోరాటము 

సహించిన పూరవ్పు దినములు జాఞ్పకము తెచుచ్కొనుడి. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 
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2 యోహాను 1:8 => అటిట్వాడే వంచకుడును కీర్సుత్ విరోధియునైయునాన్డు. మేము మీ మధయ్ను 

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

వచనము 20 

మన పౌరసిథ్తి పరలోకమునందునన్ది; అకక్డనుండి పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ అను రక్షకుని నిమితత్ము 

కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు 

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

1 కొరిందీయులకు 4:16 => కీర్సుత్యేసునందు సువారత్ దావ్రా నేను మిముమ్ను కంటిని గనుక మీరు 

ననున్ పోలి నడుచుకొనువారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 10:32 => యూదులకైనను, గీర్సు దేశసుథ్లకైనను, దేవుని సంఘమునకైనను 

అభయ్ంతరము కలుగజేయకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:33 => ఈలాగు నేను కూడ సవ్పర్యోజనమును కోరక, అనేకులు 

రకిష్ంపబడవలెనని వారి పర్యోజనమును కోరుచు , అనిన్ విషయములలో అందరిని 

సంతోషపెటుట్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:1 => నేను కీర్సుత్ను పోలి నడుచుకొనుచునన్ పర్కారము మీరును ననున్ పోలి 

నడుచుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడడ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము 

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => ఏలాగు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనో మీకే తెలియును. మేము 

మీ మధయ్ను అకర్మముగా నడుచుకొనలేదు; 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మీరు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనని మముమ్ను మేము 

మాదిరిగా కనుపరచుకొనుటకే యీలాగు చేసితివిు గాని, మాకు అధికారము లేదని చేయలేదు. 

1 తిమోతి 4:12 => నీ యౌవనమును బటిట్ ఎవడును నినున్ తృణీకరింపనియయ్కుము గాని, 

మాటలోను, పర్వరత్నలోను, పేర్మలోను, విశావ్సములోను, పవితర్తలోను, విశావ్సులకు మాదిరిగా 

ఉండుము. 

హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 
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కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14 => ఈ పతిర్క మూలముగా మేము చెపిప్న మాటకు ఎవడైనను 

లోబడనియెడల అతనిని కనిపెటిట్, అతడు సిగు గ్పడు నిమితత్ము అతనితో సాంగతయ్ము చేయకుడి. 

మతత్యి 5:19 => కాబటిట్ యీ యాజఞ్లలో మిగుల అలప్మైన యొకదానినైనను మీరి, మనుషుయ్లకు 

ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో మిగుల అలుప్డనబడును; అయితే 

వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడనబడును. 

రోమీయులకు 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

3 యోహాను 1:11 => పిర్యుడా, చెడుకారయ్మును కాక మంచికారయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుము. మేలు చేయువాడు దేవుని సంబంధి, కీడు చేయువాడు దేవుని చూచినవాడు కాడు. 

వచనము 21 

సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన దీనశరీరమును తన మహిమగల 

శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

యెషయా 8:11 => ఈ జనులమారగ్మున నడువకూడదని యెహోవా బహు బలముగా నాతో 

చెపిప్యునాన్డు; ననున్ గదిద్ంచి యీ మాట సెలవిచెచ్ను 
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దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

గలతీయులకు 2:14 => వారు సువారత్ సతయ్ము చొపుప్న కర్మముగా నడుచుకొనకపోవుట నేను 

చూచినపుప్డు అందరి యెదుట కేఫాతో నేను చెపిప్నదేమనగా నీవు యూదుడవైయుండియు 

యూదులవలె కాక అనయ్జనులవలెనే పర్వరిత్ంచుచుండగా, అనయ్జనులు యూదులవలె పర్వరిత్ంపవలెనని 

యెందుకు బలవంతము చేయుచునాన్వు? 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మీలో కొందరు ఏ పనియు చేయక పరుల జోలికి పోవుచు, 

అకర్మముగా నడుచుకొనుచునాన్రని వినుచునాన్ము. 

2 పేతురు 2:10 => శిక్షలో ఉంచబడినవారిని తీరుప్దినము వరకు కావలిలో ఉంచుటకును, పర్భువు 

సమరుథ్డు. వీరు తెగువ గలవారును సేవ్చాఛ్పరులునై మహాతుమ్లను దూషింప వెరువకయునాన్రు. 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

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. 
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ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:4 => మీలో ఈ సత కిర్యనారంభించినవాడు యేసుకీర్సుత్ దినము వరకు దానిని 

కొనసాగించునని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను.  

కీరత్నలు 119:136 => జనులు నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరింపకపోయినందుకు నా కనీన్రు ఏరులై 

పారుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 9:1 => నా జనులలో హతమైనవారినిగూరిచ్ నేను దివారాతర్ము కనీన్రు విడుచునటుల్ నా 

తల జలమయముగాను నా కనున్ కనీన్ళల్ ఊటగాను ఉండును గాక.  

యిరిమ్యా 13:17 => అయినను మీరు ఆ మాట విననొలల్నియెడల మీ గరవ్మునుబటిట్ నేను చాటున 

ఏడుచ్దును; యెహోవామంద చెరపటట్బడినందున నా నేతర్ము బహుగా వలపోయుచు కనీన్రు 

విడుచుచు నుండును.  

లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:19 => యూదుల కుటర్లవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పూరణ్మైన వినయభావముతో నేనేలాగున పర్భువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 
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రోమీయులకు 9:2 => కీర్సుత్నందు నిజమే చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుట లేదు. 

2 కొరిందీయులకు 2:4 => మీకు దుఃఖము కలుగవలెనని కాదు గాని, మీయెడల నాకు కలిగియునన్ 

అతయ్ధికమైన పేర్మను మీరు తెలిసికొనవలెనని, నిండు శర్మతోను మనోవేదనతోను ఎంతో కనీన్రు 

విడుచుచు మీకు వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:29 => ఎవడైనను బలహీనుడాయెనా? నేనును బలహీనుడను కానా? 

ఎవడైనను తొటుర్పడెనా? నాకును మంట కలుగదా? 

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; 

1 కొరిందీయులకు 1:18 => సిలువను గూరిచ్న వారత్, నశించుచునన్ వారికి వెఱి ఱ్తనము గాని 

రకిష్ంపబడుచునన్ మనకు దేవుని శకిత్. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

గలతీయులకు 2:21 => నేను దేవుని కృపను నిరరథ్కము చేయను; నీతి ధరమ్శాసత్రమువలననైతే ఆ 

పక్షమందు కీర్సుత్ చనిపోయినది నిష పర్యోజనమే. 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

ఆదికాండము 25:34 => యాకోబు ఆహారమును చికుక్డుకాయల వంటకమును ఏశావుకిచెచ్ను; 

అతడు తిని తార్గి లేచిపోయెను. అటుల్ ఏశావు తన జేయ్షఠ్తవ్మును తృణీకరించెను. 

లేవీయకాండము 11:5 => పొటిట్ కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక 

అది మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:16 => కపిరిగాడు, కోకిల, 
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లేవీయకాండము 11:20 => రెకక్లుకలిగి నాలుగుకాళల్తో చరించు చరములనిన్యు మీకు 

హేయములు. 

లేవీయకాండము 13:8 => అపుప్డు ఆ పకుక్ చరమ్మందు వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

1 సమూయేలు 15:35 => సౌలు బర్దికిన దినములనిన్టను సమూయేలు అతని దరిశ్ంప వెళల్లేదు 

గాని సౌలునుగూరిచ్ దుఃఖాకార్ంతుడాయెను. మరియు తాను సౌలును ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

నిరణ్యించినందుకు యెహోవా పశాచ్తాత్పము పడెను. 

2 రాజులు 8:11 => హజాయేలు ముఖము చినన్బోవునంతవరకు ఆ దైవజనుడు అతని తేరి 

చూచుచు కనీన్ళుల్ రాలెచ్ను. 

కీరత్నలు 10:18 => తండిర్లేనివారికిని నలిగిన వారికిని నాయ్యము తీరుచ్టకై నీవు వారి హృదయము 

సిథ్రపరచితివి, చెవియొగిగ్ ఆలకించితివి. 

కీరత్నలు 119:53 => నీ ధరమ్శాసత్రమును విడిచి నడుచుచునన్ భకిత్హీనులను చూడగా నాకు అధిక 

రోషము పుటుట్చునన్ది 

యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రు గ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 

మతత్యి 5:19 => కాబటిట్ యీ యాజఞ్లలో మిగుల అలప్మైన యొకదానినైనను మీరి, మనుషుయ్లకు 

ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో మిగుల అలుప్డనబడును; అయితే 

వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడనబడును. 

మతత్యి 13:38 => పొలము లోకము; మంచి వితత్నములు రాజయ్సంబంధులు? గురుగులు దుషుట్ని 

సంబంధులు? 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 
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రోమీయులకు 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  

రోమీయులకు 8:5 => శరీరానుసారులు శరీర విషయములమీద మనసుస్ నుంతురు; 

ఆతామ్నుసారులు ఆతమ్ విషయములమీద మనసుస్నుంతురు; శరీరానుసారమైన మనసుస్ మరణము; 

1 కొరిందీయులకు 13:6 => దురీన్తి విషయమై సంతోషపడక సతయ్మునందు సంతోషించును. 

1 కొరిందీయులకు 16:9 => కారాయ్నుకూలమైన మంచి సమయము నాకు పార్పిత్ంచియునన్ది; 

మరియు ఎదిరించువారు అనేకులునాన్రు గనుక పెంతెకొసుత్ వరకు ఎఫెసులో నిలిచియుందును.  

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:21 => నేను మరల వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్ 

చినన్బుచుచ్నేమో అనియు, మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవితర్త జారతవ్ము పోకిరి 

చేషట్ల నిమితత్ము మారుమనసుస్ పొందని అనేకులనుగూరిచ్ దుఃఖపడవలసి వచుచ్నేమో అనియు 

భయపడుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:27 => 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 1:19 => అటిట్ మనసాస్కిష్ని కొందరు తోర్సివేసి, విశావ్సవిషయమై ఓడ బదద్లైపోయిన 

వారివలె చెడియునాన్రు. 

1 తిమోతి 5:15 => ఇంతకుముందే కొందరు తోర్వనుండి తొలగిపోయి సాతానును 

వెంబడించినవారైరి. 
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2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరు ఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 
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వచనము 1 

కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా కిరీటమునై యునన్ నా 

పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 6:7 => ఎటల్నగా, భూమి తనమీద తరుచుగా కురియు వరష్మును తార్గి, 

యెవరికొరకు వయ్వసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని 

ఆశీరవ్చనము పొందును. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

Page  of 425 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

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 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

యూదా 1:4 => ఏలయనగా కొందరు రహసయ్ముగా జొరబడియునాన్రు. వారు భకిత్హీనులై మన 

దేవుని కృపను కామాతురతవ్మునకు దురివ్నియోగ పరచుచు, మన అదివ్తీయనాధుడును పర్భువునైన 

యేసుకీర్సుత్ను విసరిజ్ంచుచునాన్రు; ఈ తీరుప్ పొందుటకు వారు పూరవ్మందే సూచింపబడినవారు. 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

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 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదుధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 
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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. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:21 => అందరును తమ సొంత కారయ్ములనే చూచుకొనుచునాన్రు గాని, 

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

1 సమూయేలు 2:11 => తరువాత ఎలాక్నా రామాలోని తన యింటికి వెళి ల్పోయెను; అయితే ఆ 

బాలుడు యాజకుడైన ఏలీ యెదుట యెహోవాకు పరిచరయ్చేయుచుండెను. 

1 సమూయేలు 2:12 => ఏలీ కుమారులు యెహోవాను ఎరుగనివారై మికిక్లి దురామ్రు గ్లై యుండిరి. 

1 సమూయేలు 2:13 => జనులవిషయమై యాజకులు చేయుచు వచిచ్న పని యేమనగా, ఎవడైన 

బలిపశువును వధించిన మీదట మాంసము ఉడుకుచుండగా యాజకుని వారు మూడు ముండుల్గల 

కొంకిని తీసికొనివచిచ్ 

1 సమూయేలు 2:14 => బొరుసులో గాని తపేలలోగాని గూనలోగాని కుండలోగాని అది 

గుచిచ్నపుడు ఆ కొంకిచేత బయటకు వచిచ్నదంతయు యాజకుడు తనకొరకు తీసికొనును. షిలోహుకు 

వచుచ్ ఇశార్యేలీయులందరికిని వీరు ఈలాగున చేయుచువచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 2:15 => ఇదియు గాక వారు కొర్వువ్ను దహింపకమునుపు యాజకుని పనివాడు 

వచిచ్ బలిపశువును వధించువానితోయాజకునికి వండించుటకై మాంసమిముమ్, ఉడకబెటిట్న మాంసము 

అతడు నీయొదద్ తీసికొనడు, పచిచ్ మాంసమే కావలెను అని చెపుప్చువచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 2:16 => ఈ క్షణమందే వారు కొర్వువ్ను దహింతురు, తరువాత నీ మనసుస్ 

వచిచ్నంతమటుట్కు తీసికొనవచుచ్నని వానితో ఆ మనిషి చెపిప్నయెడల వాడు ఆలాగువదుద్ ఇపుప్డే 

యియయ్వలెను, లేనియెడల బలవంతముచేత తీసికొందుననును. 
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1 సమూయేలు 2:29 => నా నివాస సథ్లమునకు నేను నిరణ్యించిన బలి నైవేదయ్ములను మీరేల 

తృణీకరించుచునాన్రు? మిముమ్ను కొర్వవ్బెటుట్కొనుటకై నా జనులగు ఇశార్యేలీయులు చేయు 

నైవేదయ్ములలో శేర్షఠ్భాగములను పటుట్కొనుచు, నాకంటె నీ కుమారులను నీవు గొపప్ చేయుచునాన్వు. 

యెషయా 56:10 => వారి కాపరులు గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు 

మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 

యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యెషయా 56:12 => వారిటల్ందురు నేను దార్కాష్రసము తెపిప్ంచెదను మనము మదయ్ము 

నిండారులగునటుల్ తార్గుదము రండి నేడు జరిగినటుట్ రేపు మరి లక్షణముగా జరుగును. 

యెహెజేక్లు 13:19 => అబదధ్పు మాటలనంగీకరించు నా జనులతో అబదధ్ఫు మాటలు చెపుప్చు, 

చేరెడు యవలకును రొటెట్ముకక్లకును ఆశపడి మరణమునకు పాతుర్లు కానివారిని చంపుచు, 

బర్దుకుటకు అపాతుర్లైన వారిని బర్దికించుచు నా జనులలో మీరు ననున్ దూషించెదరు. 

యెహెజేక్లు 34:3 => మీరు కొర్వివ్న గొఱఱ్లను వధించి కొర్వువ్ను తిని బొచుచ్ను కపుప్కొందురు గాని 

గొఱఱ్లను మేపరు, 

మీకా 3:5 => ఆహారము నమలుచు, సమాధానమని పర్కటించువారును, ఒకడు తమ నోట 

ఆహారము పెటట్నియెడల అతనిమీద యుదధ్ము పర్కటించువారునై నా జనులను పొరపెటుట్ 

పర్వకత్లనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 
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లూకా 12:19 => నా పార్ణముతో పార్ణమా, అనేక సంవతస్రములకు, విసాత్రమైన ఆసిత్ నీకు 

స మ కూ రచ్ బ డి యు నన్ ది ; సు ఖిం చు ము , తి ను ము , తార్ గు ము , సం తో షిం చు మ ని 

చెపుప్కొందుననుకొనెను. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరు ఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

తీతుకు 1:12 => వారిలో ఒకడు, అనగా వారి సొంత పర్వకత్లలో ఒకడు ఇటల్నెను కేర్తీయులు 

ఎలల్పుప్డు అబదిధ్కులును, దుషట్మృగములును, సోమరులగు తిండిపోతులునై యునాన్రు. 

2 పేతురు 2:13 => ఒకనాటి సుఖానుభవము సంతోషమని యెంచుకొందురు. వారు 

కళంకములును నిందాసప్దములునై తమ పేర్మవిందులలో మీతోకూడ అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

తమ భోగములయందు సుఖించుదురు. 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 
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హోషేయ 4:7 => తమకు కలిమి కలిగిన కొలది వారు నాయెడల అధికపాపము చేసిరి గనుక వారి 

ఘనతను నీచసిథ్తికి మారుచ్దును. 

హబకూక్కు 2:15 => తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగర్తను కలిపి వారికి 

తార్గనిచిచ్ వారిని మతుత్లుగా చేయువారికి శర్మ. 

హబకూక్కు 2:16 => ఘనతకు మారుగా అవమానముతో నిండియునాన్వు; నీవును తార్గి నీ 

మానము కనుపరచుకొందువు. యెహోవా కుడిచేతిలోని పాతర్ నీకియయ్బడును, అవమానకరమైన 

వమనము నీ ఘనతమీద పడును. 

లూకా 18:4 => అతడు కొంతకాలము ఒపప్కపోయెను. తరువాత అతడు-నేను దేవునికి 

భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు ఉండినను 

1 కొరిందీయులకు 5:2 => ఇటుల్ండియు, మీరుపొప్ంగుచునాన్రే గాని మీరెంత మాతర్ము దుఃఖపడి 

యీలాటి కారయ్ము చేసినవానిని మీలోనుండి వెలివేసినవారు కారు. 

1 కొరిందీయులకు 5:6 => మీరు అతిశయపడుట మంచిదికాదు. పులిసిన పిండి కొంచెమైనను 

ముదద్ంతయు పులియజేయునని మీరెరుగరా? 

2 కొరిందీయులకు 11:12 => అతిశయ కారణము వెదకువారు ఏవిషయములో 

అతిశయించుచునాన్రో, ఆ విషయములో వారును మావలెనే యునాన్రని కనబడు నిమితత్ము వారికి 

కారణము దొరకకుండ కొటిట్వేయుటకు, నేను చేయుచునన్ పర్కారమే ఇక ముందుకును చేతును 

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

యాకోబు 4:16 => ఇపుప్డైతే మీరు మీ డంబములయందు అతిశయపడుచునాన్రు. ఇటిట్ 

అతిశయమంతయు చెడడ్ది. 

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

Page  of 430 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

2 పేతురు 2:19 => తామే భర్షట్తవ్మునకు దాసులైయుండియు, అటిట్వారికి సావ్తంతర్య్ము ఇతుత్మని 

చెపుప్దురు. ఒకడు దేనివలన జయింపబడునో దానికి దాసుడగును గదా 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

పర్కటన 18:7 => అది నేను రాణినిగా కూరుచ్ండు దానను, నేను విధవరాలను కాను, దుఃఖము 

చూడనే చూడనని తన మనసుస్లో అనుకొనెను గనుక, అది తనున్తాను ఎంతగా గొపప్చేసికొని 

సుఖభోగములను అనుభవించెనో అంతగా వేదనను దుఃఖమును దానికి కలుగజేయుడి 

కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 4:7 => వారి ధానయ్ దార్కాష్రసములు విసత్రించిన నాటి సంతోషముకంటె అధికమైన 

సంతోషము నీవు నా హృదయములో పుటిట్ంచితివి. 

కీరత్నలు 17:14 => 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. 

మతత్యి 16:23 => అయితే ఆయన పేతురువైపు తిరిగి సాతానా, నా వెనుకకు పొముమ్; నీవు నాకు 

అభయ్ంతరకారణమై యునాన్వు; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులనే తలంచుచునాన్వు గాని దేవుని 

సంగతులను తలంపక యునాన్వని పేతురుతో చెపెప్ను 

రోమీయులకు 8:5 => శరీరానుసారులు శరీర విషయములమీద మనసుస్ నుంతురు; 

ఆతామ్నుసారులు ఆతమ్ విషయములమీద మనసుస్నుంతురు; శరీరానుసారమైన మనసుస్ మరణము; 

రోమీయులకు 8:6 => ఆతామ్నుసారమైన మనసుస్ జీవమును సమాధానమునైయునన్ది. 
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రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

1 కొరిందీయులకు 3:3 => మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై 

మనుషయ్రీతిగా నడుచుకొనువారు కారా? 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

ఆదికాండము 25:34 => యాకోబు ఆహారమును చికుక్డుకాయల వంటకమును ఏశావుకిచెచ్ను; 

అతడు తిని తార్గి లేచిపోయెను. అటుల్ ఏశావు తన జేయ్షఠ్తవ్మును తృణీకరించెను. 

నిరగ్మకాండము 20:3 => నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 11:5 => పొటిట్ కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక 

అది మీకు అపవితర్ము. 

లేవీయకాండము 11:16 => కపిరిగాడు, కోకిల, 

లేవీయకాండము 11:20 => రెకక్లుకలిగి నాలుగుకాళల్తో చరించు చరములనిన్యు మీకు 

హేయములు. 

లేవీయకాండము 11:29 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో మీకు అపవితర్మైనవి ఏవేవనగా, చినన్ 

ముంగిస, చినన్ పందికొకుక్, పర్తి విధమైన బలిల్, 

లేవీయకాండము 13:8 => అపుప్డు ఆ పకుక్ చరమ్మందు వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 11:5 => ఐగుపుత్లో మేము ఉచితముగా తినిన చేపలును కీరకాయలును 

దోసకాయలును కూరాకులును ఉలిల్పాయలును తెలల్గడడ్లును జాఞ్పకమునకు వచుచ్చునన్వి. ఇపుప్డు 

మా పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:19 => తెలల్బందు, చెరువుకాకి, చీకుబాతు, సారసపకిష్, పర్తివిధమైన 

సంకుబుడికొంగ, కొంగ, కుకుడుగువవ్, గబిబ్లము అనునవి.  

నాయ్యాధిపతులు 5:16 => మందల యీలలను వినుటకు నీ దొడల్మధయ్ను నీవేల నివసించితివి? 

రూబేనీయుల కాలువలయొదద్ జనులకు గొపప్ యోచనలు కలిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 18:20 => అపుప్డు ఆ యాజకుడు హృదయమున సంతోషించి ఆ ఏఫోదును 

గృహదేవతలను చెకక్బడిన పర్తిమను పటుట్కొని ఆ జనుల మధయ్ చేరెను. 

1 సమూయేలు 2:15 => ఇదియు గాక వారు కొర్వువ్ను దహింపకమునుపు యాజకుని పనివాడు 

వచిచ్ బలిపశువును వధించువానితోయాజకునికి వండించుటకై మాంసమిముమ్, ఉడకబెటిట్న మాంసము 

అతడు నీయొదద్ తీసికొనడు, పచిచ్ మాంసమే కావలెను అని చెపుప్చువచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 2:23 => ఈ జనులముందర మీరు చేసిన చెడడ్కారయ్ములు నాకు వినబడినవి. 

ఈలాటి కారయ్ములు మీరెందుకు చేయుచునాన్రు? 

2 సమూయేలు 16:22 => కాబటిట్ మేడమీద వారు అబా ష్లోమునకు గుడారము వేయగా 

ఇశార్యేలీయులకందరికి తెలియునటుల్గా అతడు తన తండిర్ ఉపపతున్లను కూడెను. 

కీరత్నలు 10:18 => తండిర్లేనివారికిని నలిగిన వారికిని నాయ్యము తీరుచ్టకై నీవు వారి హృదయము 

సిథ్రపరచితివి, చెవియొగిగ్ ఆలకించితివి. 

కీరత్నలు 119:25 => (దాలెత ) నా పార్ణము మంటిని హతుత్కొనుచునన్ది నీ వాకయ్ముచేత ననున్ 

బర్దికింపుము. 

సామెతలు 23:2 => నీవు తిండిపోతువైనయెడల నీ గొంతుకకు కతిత్ పెటుట్కొనుము. 

సామెతలు 23:21 => తార్గుబోతులును తిండిపోతులును దరిదుర్లగుదురు. నిదర్మతుత్ చింపిగుడడ్లు 

ధరించుటకు కారణమగును. 
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పర్సంగి 7:2 => విందు జరుగుచునన్ యింటికి పోవుటకంటె పర్లాపించుచునన్వారి యింటికి పోవుట 

మేలు; ఏలయనగా మరణము అందరికిని వచుచ్ను గనుక బర్దుకువారు దానిని మనసుస్న పెటుట్దురు. 

యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యిరిమ్యా 6:15 => వారు తాము హేయకిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగు గ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారు ఏమాతర్మును సిగు గ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక 

పడిపోవువారితో వారు పడిపోవుదురు, నేను వారిని విమరిశ్ంచు కాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 8:12 => తాము హేయమైన కిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగు గ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారేమాతర్మును సిగు గ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడిపోవువారిలో 

వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమరిశ్ంచుకాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 44:17 => మేము నీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని నిశచ్యముగా నెరవేరచ్బోవుచునాన్ము; 

మేమును మా పితరులును మా రాజులును మా యధిపతులును యూదా పటట్ణములలోను 

యెరూషలేము వీధులలోను చేసినటేల్ ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంతుము; ఏలయనగా మేము ఆలాగు చేసినపుప్డు మాకు ఆహారము సమృదిధ్గా దొరికెను, మేము 

కేష్మముగానే యుంటిమి, యే కీడును మాకు కలుగలేదు. 

యెహెజేక్లు 33:9 => అయితే ఆ దురామ్రు గ్డు తన దురామ్రగ్తను విడువవలెనని నీవు అతనిని 

హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తను విడువనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణము 

నొందును గాని నీవు నీ పార్ణము దకిక్ంచుకొందువు. 

హోషేయ 7:14 => హృదయ పూరవ్కముగా ననున్ బతిమాలుకొనక శయయ్లమీద పరుండి కేకలు 

వేయుదురు; ననున్ విసరిజ్ంచి ధానయ్ మదయ్ములు కావలెనని వారు గుంపులు కూడుదురు.  
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మీకా 2:11 => వయ్రథ్మైన మాటలు పలుకుచు, అబదిధ్కుడై దార్కాష్రసమును బటిట్యు మదయ్మును 

బటిట్యు నేను మీకు ఉపనాయ్సము చేయుదునని అబదధ్ము చెపుప్చు ఒకడు వచిచ్నయెడల వాడే ఈ 

జనులకు పర్వకత్యగును. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

మతత్యి 13:38 => పొలము లోకము; మంచి వితత్నములు రాజయ్సంబంధులు? గురుగులు దుషుట్ని 

సంబంధులు? 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

మారుక్ 8:33 => అందుకాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు 

పొముమ్; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులను మనసక్రించుచునాన్వు గాని దేవుని సంగతులను 

మనసక్రింపకునాన్వని పేతురును గదిద్ంచెను 

లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

యోహాను 6:26 => యేసు మీరు సూచనలను చూచుటవలన కాదుగాని రొటెట్లు భుజించి 

తృపిత్పొందుట వలననే ననున్ వెదకుచునాన్రని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 8:23 => అపుప్డాయన మీరు కిర్ందివారు, నేను పైనుండువాడను; మీరు ఈ లోక 

సంబంధులు, నేను ఈ లోకసంబంధుడను కాను. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగు గ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 
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2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:20 => ఒకడు మిముమ్ను దాసయ్మునకు లోపరచినను, ఒకడు మిముమ్ 

మింగివేసినను, ఒకడు మిముమ్ వశపరచుకొనినను, ఒకడు తనున్ గొపప్ చేసికొనినను, ఒకడు 

ముఖముమీద మిముమ్ను కొటిట్నను మీరు సహించుచునాన్రు. 

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 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:2 => పైనునన్ వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైన వాటిమీద మనసుస్ 

పెటుట్కొనకుడి; 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

1 తిమోతి 1:19 => అటిట్ మనసాస్కిష్ని కొందరు తోర్సివేసి, విశావ్సవిషయమై ఓడ బదద్లైపోయిన 

వారివలె చెడియునాన్రు. 

1 తిమోతి 5:15 => ఇంతకుముందే కొందరు తోర్వనుండి తొలగిపోయి సాతానును 

వెంబడించినవారైరి. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 
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2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడడ్దగును. 

2 పేతురు 3:16 => వీటినిగూరిచ్ తన పతిర్కలనిన్టిలోను బోధించుచునాన్డు; అయితే వాటిలో 

కొనిన్సంగతులు గర్హించుటకు కషట్మైనవి. వీటిని విదాయ్విహీనులును, అసిథ్రులైనవారును, తకిక్న 

లేఖనములను అపారథ్ము చేసినటుల్, తమ సవ్కీయ నాశనమునకు అపారథ్ము చేయుదురు. 

పర్కటన 17:5 => దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వార్యబడి యుండెను మరమ్ము, వేశయ్లకును 

భూమిలోని ఏహయ్మైన వాటికిని తలిల్యైన మహా బబులోను. 

వచనము 2 

పర్భువునందు ఏకమనసుస్ గలవారై యుండుడని యువొదియను, సుంటుకేను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:18 => అయిననేమి? మిషచేతనే గాని సతయ్ముచేతనే గాని, యేవిధముచేతనైనను 

కీర్సుత్ పర్కటింపబడుచునాన్డు. అందుకు నేను సంతోషించుచునాన్ను. ఇక ముందును సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:19 => మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగు గ్పడక యెపప్టివలెనే యిపుప్డును 

పూరణ్ధైరయ్ముతో బోధించుటవలన నా బర్దుకు మూలముగానైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, 

కీర్సుత్ నా శరీరమందు ఘనపరచబడునని 

ఫిలిపీప్యులకు 1:20 => నేను మిగుల అపేకిష్ంచుచు నిరీకిష్ంచుచునన్ పర్కారముగా మీ 

పార్రథ్నవలనను, యేసుకీర్సుత్ యొకక్ ఆతమ్ నాకు సమృదిధ్గా కలుగుటవలనను, ఆ పర్కటన నాకు 

రక్షణారథ్ముగా పరిణమించునని నేనెరుగుదును. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 
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కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 

కీరత్నలు 73:25 => ఆకాశమందు నీవు తపప్ నాకెవరునాన్రు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది 

ఏదియు నా కకక్రలేదు. 

కీరత్నలు 73:26 => నా శరీరము నా హృదయము కీష్ణించిపోయినను దేవుడు నితయ్ము నా 

హృదయమునకు ఆశర్య దురగ్మును సావ్సథ్య్మునైయునాన్డు. 

సామెతలు 15:24 => కిర్ందనునన్ పాతాళమును తపిప్ంచుకొనవలెనని బుదిధ్మంతుడు పరమునకు 

పోవు జీవమారగ్మున నడచుకొనును 

మతత్యి 6:19 => భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనవదుద్; ఇకక్డ చిమెమ్టయు, తుపుప్ను 

తినివేయును, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలెదరు. 

మతత్యి 6:20 => పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనుడి; అచచ్ట చిమెమ్టయైనను, 

తుపైప్నను దాని తినివేయదు, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలరు. 

మతత్యి 6:21 => నీ ధనమెకక్డ నుండునో అకక్డనే నీ హృదయము ఉండును. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరు ణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

లూకా 12:33 => మీకు కలిగినవాటిని అమిమ్ ధరమ్ము చేయుడి, పాతగిలని సంచులను 

పరలోకమందు అక్షయమైన ధనమును సంపాదించుకొనుడి; అకక్డికి దొంగరాడు, చిమెమ్టకొటట్దు 
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లూకా 12:34 => మీ ధనమెకక్డ ఉండునో అకక్డనే మీ హృదయము ఉండును. 

లూకా 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:18 => ఏలయనగా దృశయ్మైనవి అనితయ్ములు; అదృశయ్మైనవి నితయ్ములు. 

2 కొరిందీయులకు 5:1 => భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నివాసము శిథిలమైపోయినను, 

చేతిపనికాక దేవునిచేత కటట్బడినదియు నితయ్మైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకునన్దని 

యెరుగుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 2:6 => కీర్సుత్యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము దావ్రా అతయ్ధికమైన 

తన కృపామహదైశవ్రయ్మును రాబోవు యుగములలో కనుపరచు నిమితత్ము, 

ఎఫెసీయులకు 2:19 => కాబటిట్ మీరికమీదట పరజనులును పరదేశులునై యుండక, పరిశుదుధ్లతో 

ఏక పటట్ణసుథ్లును దేవుని యింటివారునై యునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

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. 

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 
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హెబీర్యులకు 10:35 => కాబటిట్ మీ ధైరయ్మును విడిచిపెటట్కుడి; దానికి పర్తిఫలముగా గొపప్ 

బహుమానము కలుగును. 

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. 

యెషయా 26:1 => ఆ దినమున యూదా దేశములో జనులు ఈ కీరత్న పాడుదురు బలమైన 

పటట్ణమొకటి మనకునన్ది రక్షణను దానికి పార్కారములుగాను బురుజులుగాను ఆయన 

నియమించియునాన్డు. 

యెషయా 26:2 => సతయ్ము నాచరించు నీతిగల జనము పర్వేశించునటుల్ దావ్రములను తీయుడి. 

గలతీయులకు 4:26 => అయితే పైనునన్ యెరూషలేము సవ్తంతర్ముగా ఉనన్ది; అది మనకు తలిల్. 

ఎఫెసీయులకు 2:19 => కాబటిట్ మీరికమీదట పరజనులును పరదేశులునై యుండక, పరిశుదుధ్లతో 

ఏక పటట్ణసుథ్లును దేవుని యింటివారునై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

పర్కటన 21:10 => ఆతమ్వశుడనైయునన్ ననున్ యెతత్యిన గొపప్ పరవ్తము మీదికి కొనిపోయి, 

యెరూషలేము అను పరిశుదధ్ పటట్ణము దేవుని మహిమగలదై పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి 

దిగివచుచ్ట నాకు చూపెను. 

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. 

Page  of 440 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

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, 

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. 
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పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

పర్కటన 21:24 => జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను 

దానిలోనికి తీసికొని వతుత్రు. 

పర్కటన 21:25 => అకక్డ రాతిర్ లేనందున దాని గుమమ్ములు పగటివేళ ఏమాతర్మును వేయబడవు.  

పర్కటన 21:26 => జనములు తమ మహిమను ఘనతను దానిలోనికి తీసికొని వచెచ్దరు. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

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 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  
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1 కొరిందీయులకు 1:7 => గనుక ఏ కృపావరమునందును లోపము లేక మీరు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షత కొరకు ఎదురుచూచుచునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

2 పేతురు 3:12 => దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెటుట్చు, దానిని ఆశతో అపేకిష్ంచుచు, మీరు 

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

2 పేతురు 3:13 => అయినను మనమాయన వాగాద్నమునుబటిట్ కొర్తత్ ఆకాశముల కొరకును కొర్తత్ 

భూమి కొరకును కనిపెటుట్చునాన్ము; వాటియందు నీతి నివసించును. 

2 పేతురు 3:14 => పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, 

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

1 సమూయేలు 8:20 => జనములు చేయురీతిని మేమును చేయునటుల్ మాకు రాజు కావలెను, మా 

రాజు మాకు నాయ్యము తీరుచ్ను, మా ముందర పోవుచు అతడే మా యుదధ్ములను జరిగించుననిరి. 

కీరత్నలు 84:10 => నీ ఆవరణములో ఒక దినము గడుపుట వెయియ్ దినములకంటె శేర్షఠ్ము. 

భకిత్హీనుల గుడారములలో నివసించుటకంటె నా దేవుని మందిర దావ్రమునొదద్ నుండుట నాకిషట్ము.  
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లూకా 12:34 => మీ ధనమెకక్డ ఉండునో అకక్డనే మీ హృదయము ఉండును. 

యోహాను 6:39 => నా యిషట్మును నెరవేరుచ్కొనుటకు నేను రాలేదు; ననున్ పంపినవాని చితత్ము 

నెరవేరుచ్టకే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్తిని.  

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

రోమీయులకు 8:23 => అంతేకాదు, ఆతమ్యొకక్ పర్థమ ఫలములనొందిన మనముకూడ 

దతత్పుతర్తవ్ముకొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము కొరకు కనిపెటుట్చు మనలో మనము 

మూలుగుచునాన్ము 

1 కొరిందీయులకు 15:42 => మృతుల పునరుతాథ్నమును ఆలాగే. శరీరము క్షయమైనదిగా వితత్బడి 

అక్షయమైనదిగా లేపబడును; 

1 కొరిందీయులకు 15:43 => ఘనహీనమైనదిగా వితత్బడి మహిమగలదిగా లేపబడును; 

బలహీనమైనదిగా వితత్బడి, బలమైనదిగా లేపబడును; 

1 కొరిందీయులకు 15:48 => మంటినుండి పుటిట్నవాడెటిట్వాడో మంటినుండి పుటిట్నవారును 

అటిట్వారే, పరలోక సంబంధి యెటిట్వాడో పరలోక సంబంధులును అటిట్వారే. 

2 కొరిందీయులకు 5:6 => వెలిచూపు వలన కాక విశావ్సము వలననే నడుచుకొనుచునాన్ము 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => దేవునియందలి పేర్మయు కీర్సుత్ చూపిన ఓరుప్ను మీకు కలుగునటుల్ 

పర్భువు మీ హృదయములను పేర్రేపించును గాక. 
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హెబీర్యులకు 11:10 => ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిలిప్యు నిరామ్ణకుడునై యునాన్డో, పునాదులు 

గల ఆ పటట్ణము కొరకు అబార్హాము ఎదురుచూచుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగు గ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

హెబీర్యులకు 13:14 => నిలువరమైన పటట్ణము మనకికక్డ లేదు గాని, ఉండబోవుచునన్దాని 

కోసము ఎదురుచూచుచునాన్ము. 

1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయులగు పిలల్లై, మీ పూరవ్పు అజాఞ్నదశలో మీ కుండిన ఆశల 

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  

1 పేతురు 3:2 => అందువలన వారిలో ఎవరైనను వాకయ్మునకు అవిధేయులైతే, వారు భయముతో 

కూడిన మీ పవితర్ పర్వరత్న చూచి, వాకయ్ము లేకుండనే తమ భారయ్ల నడవడివలన రాబటట్బడవచుచ్ను. 

2 పేతురు 3:11 => ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని 

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

2 పేతురు 3:14 => పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, 

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

వచనము 3 

అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కె ల్మెంతుతోను నా యితర సహకారులతోను సువారత్ పనిలో 

నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

1 కొరిందీయులకు 15:42 => మృతుల పునరుతాథ్నమును ఆలాగే. శరీరము క్షయమైనదిగా వితత్బడి 

అక్షయమైనదిగా లేపబడును; 

1 కొరిందీయులకు 15:43 => ఘనహీనమైనదిగా వితత్బడి మహిమగలదిగా లేపబడును; 

బలహీనమైనదిగా వితత్బడి, బలమైనదిగా లేపబడును; 
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1 కొరిందీయులకు 15:44 => పర్కృతి సంబంధమైన శరీరముగా వితత్బడి ఆతమ్ సంబంధ 

శరీరముగా లేపబడును. పర్కృతి సంబంధమైన శరీరమునన్ది గనుక ఆతమ్ సంబంధమైన 

శరీరముకూడ ఉనన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 15:48 => మంటినుండి పుటిట్నవాడెటిట్వాడో మంటినుండి పుటిట్నవారును 

అటిట్వారే, పరలోక సంబంధి యెటిట్వాడో పరలోక సంబంధులును అటిట్వారే. 

1 కొరిందీయులకు 15:49 => మరియు మనము మంటినుండి పుటిట్నవాని పోలికను ధరించిన 

పర్కారము పరలోక సంబంధి పోలికయు ధరింతుము. 

1 కొరిందీయులకు 15:50 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నది ఏమనగా రకత్మాంసములు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొననేరవు; క్షయత అక్షయతను సవ్తంతిర్ంచుకొనదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:51 => ఇదిగో మీకు ఒక మరమ్ము తెలుపుచునాన్ను; మనమందరము 

నిదిర్ంచము గాని నిమిషములో, ఒక రెపప్పాటున, కడబూర మోర్గగానే మనమందరము మారుప్ 

పొందుదుము.  

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 15:53 => క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియునన్ది; 

మరత్య్మైన యీ శరీరము అమరత్య్తను ధరించుకొనవలసియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 

కొలొసస్యులకు 3:4 => మనకు జీవమైయునన్ కీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరును ఆయనతో కూడ 

మహిమయందు పర్తయ్క్షపరచబడుదురు. 
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1 యోహాను 3:2 => పిర్యులారా, యిపుప్డు మనము దేవుని పిలల్లమై యునాన్ము. మనమిక 

ఏమవుదుమో అది ఇంక పర్తయ్క్షపరచబడలేదు గాని ఆయన పర్తయ్క్షమైనపుప్డు ఆయన యునన్టుల్గానే 

ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము. 

పర్కటన 1:13 => తిరుగగా ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములను, ఆ దీపసత్ంభముల మధయ్ను మనుషయ్ 

కుమారుని పోలిన యొకనిని చూచితిని. ఆయన తన పాదములమటుట్నకు దిగుచునన్ వసత్రము 

ధరించుకొని రొముమ్నకు బంగారు దటిట్ కటుట్కొనియుండెను. 

పర్కటన 1:14 => ఆయన తలయు తలవెండుర్కలును తెలల్ని ఉనిన్ని పోలినవై హిమమంత 

ధవళముగా ఉండెను. ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్లవలె ఉండెను; 

పర్కటన 1:15 => ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మెరయుచునన్ అపరంజితో 

సమానమైయుండెను; ఆయన కంఠసవ్రము విసాత్ర జలపర్వాహముల ధవ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 1:16 => ఆయన తన కుడిచేత ఏడు నక్షతర్ములు పటుట్కొనియుండెను; ఆయన నోటినుండి 

రెండంచులుగల వాడియైన ఖడ గ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 1:19 => కాగా నీవు చూచినవాటిని, ఉనన్వాటిని, వీటివెంట కలుగబోవువాటిని,  

పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 
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యెషయా 25:8 => మరెనన్డును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగివేయును. పర్భువైన 

యెహోవా పర్తివాని ముఖముమీది బాషప్ బిందువులను తుడిచివేయును భూమిమీదనుండి తన జనుల 

నిందను తీసివేయును ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

మతత్యి 22:29 => అందుకు యేసు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని ఎరుగక మీరు 

పొరబడుచునాన్రు. 

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. 

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. 
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యోహాను 11:24 => మారత్ ఆయనతో అంతయ్ దినమున పునరుతాథ్నమందు లేచునని 

యెరుగుదుననెను. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:26 => కడపట నశింపజేయబడు శతుర్వు మరణము. 

1 కొరిందీయులకు 15:27 => దేవుడు సమసత్మును కీర్సుత్ పాదములకిర్ంద లోపరచియుంచెను. 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దని చెపిప్నపుప్డు ఆయనకు సమసత్మును లోపరచినవాడు తపప్ 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దను సంగతి విశదమే. 

1 కొరిందీయులకు 15:53 => క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసియునన్ది; 

మరత్య్మైన యీ శరీరము అమరత్య్తను ధరించుకొనవలసియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

1 కొరిందీయులకు 15:55 => ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

1 కొరిందీయులకు 15:56 => మరణపు ములుల్ పాపము; పాపమునకునన్ బలము ధరమ్శాసత్రమే. 

ఎఫెసీయులకు 1:19 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ దేవుడైన మహిమ సవ్రూపియగు తండిర్, 

తనున్ తెలిసికొనుటయందు మీకు జాఞ్నమును పర్తయ్క్షతయును గల మనసుస్ అనుగర్హించునటుల్, నేను 

నా పార్రథ్నలయందు మిముమ్నుగూరిచ్ విజాఞ్పన చేయుచునాన్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

పర్కటన 1:8 => అలాఫ్యు ఓమెగయు నేనే. వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉండువాడను 

నేనే అని సరావ్ధికారియు దేవుడునగు పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 
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లేవీయకాండము 11:33 => వీటిలో ఏదైనను మంటిపాతర్లో పడినయెడల దానిలోనిదంతయు 

అపవితర్మగును; మీరు దానిని పగులగొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 15:12 => సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన మంటిపాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి 

చెకక్ పాతర్ను నీళల్తో కడుగవలెను. 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

యోబు 19:26 => ఈలాగు నా చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 18:39 => యుదధ్మునకు నీవు ననున్ బలము ధరింపజేసితివి నా మీదికి లేచినవారిని నా 

కిర్ంద అణచివేసితివి 

కీరత్నలు 47:3 => ఆయన జనములను మనకు లోపరచును మన పాదములకిర్ంద పర్జలను 

అణగదొర్కుక్ను. 

పరమగీతము 1:11 => వెండి పువువ్లుగల బంగారు సరములు మేము నీకు చేయింతుము 

మారుక్ 5:41 => ఆ చినన్దాని చెయిపటిట్ తలీతాకుమీ అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ మాటకు చినన్దానా, 

లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్నని అరథ్ము. 

మారుక్ 9:2 => ఆరుదినములైన తరువాత, యేసు పేతురును యాకోబును యోహానును మాతర్ము 

వెంటబెటుట్కొని, యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా వారిని తోడుకొనిపోయి, వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

మారుక్ 10:27 => యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని, దేవునికి అసాధయ్ము 

కాదు; దేవునికి సమసత్మును సాధయ్మే అనెను. 

మారుక్ 12:24 => అందుకు యేసు మీరు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని యెరుగకపోవుట 

వలననే పొరబడుచునాన్రు. 

లూకా 1:37 => దేవుడు చెపిప్న యే మాటయైనను నిరరథ్కము కానేరదని ఆమెతో చెపెప్ను. 
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లూకా 9:31 => వారు మహిమతో అగపడి, ఆయన యెరూషలేములో నెరవేరచ్బోవు 

నిరగ్మమునుగూరిచ్ మాటలాడుచుండిరి. 

లూకా 20:36 => వారు పునరుతాథ్నములో పాలివారైయుండి, దేవదూత సమానులును దేవుని 

కుమారులునై యుందురు గనుక వారికను చావనేరరు. 

యోహాను 5:19 => కాబటిట్ యేసు వారికి ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను తండిర్ యేది చేయుట కుమారుడు 

చూచునో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని చేయునో, వాటినే 

కుమారుడును ఆలాగే చేయును. 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 6:39 => నా యిషట్మును నెరవేరుచ్కొనుటకు నేను రాలేదు; ననున్ పంపినవాని చితత్ము 

నెరవేరుచ్టకే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్తిని.  

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

యోహాను 11:39 => యేసు రాయి తీసివేయుడని చెపప్గా చనిపోయినవాని సహోదరియైన మారత్ 

పర్భువా, అతడు చనిపోయి నాలుగు దినములైనది గనుక ఇపప్టికి వాసనకొటుట్నని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 11:44 => చనిపోయినవాడు, కాళుల్ చేతులు పేర్తవసత్రములతో కటట్బడినవాడై వెలుపలికి 

వచెచ్ను; అతని ముఖమునకు రుమాలు కటిట్యుండెను. అంతట యేసు మీరు అతని కటుల్ విపిప్ 

పోనియుయ్డని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 
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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 

రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షుఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:14 => దేవుడు పర్భువును లేపెను; మనలను కూడ తన శకిత్వలన లేపును. 

1 కొరిందీయులకు 15:28 => మరియు సమసత్మును ఆయనకు లోపరచబడినపుప్డు దేవుడు 

సరవ్ములో సరవ్మగు నిమితత్ము కుమారుడు తనకు సమసత్మును లోపరచిన దేవునికి తానే లోబడును. 

1 కొరిందీయులకు 15:35 => అయితే మృతులేలాగు లేతురు? వారెటిట్ శరీరముతో వతుత్రని 

యొకడు అడుగును. 

1 కొరిందీయులకు 15:43 => ఘనహీనమైనదిగా వితత్బడి మహిమగలదిగా లేపబడును; 

బలహీనమైనదిగా వితత్బడి, బలమైనదిగా లేపబడును; 

1 కొరిందీయులకు 15:45 => ఇందువిషయమై ఆదామను మొదటి మనుషుయ్డు జీవించు పార్ణి 

ఆయెనని వార్యబడి యునన్ది. కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆతమ్ ఆయెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:51 => ఇదిగో మీకు ఒక మరమ్ము తెలుపుచునాన్ను; మనమందరము 

నిదిర్ంచము గాని నిమిషములో, ఒక రెపప్పాటున, కడబూర మోర్గగానే మనమందరము మారుప్ 

పొందుదుము.  

2 కొరిందీయులకు 5:6 => వెలిచూపు వలన కాక విశావ్సము వలననే నడుచుకొనుచునాన్ము 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 
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కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => దేవునియందలి పేర్మయు కీర్సుత్ చూపిన ఓరుప్ను మీకు కలుగునటుల్ 

పర్భువు మీ హృదయములను పేర్రేపించును గాక. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగు గ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

హెబీర్యులకు 2:18 => తాను శోధింపబడి శర్మ పొందెను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము 

చేయగలవాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరు ణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

హెబీర్యులకు 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 
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2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

వచనము 4 

ఎలల్పుప్డును పర్భువునందు ఆనందించుడి, మరల చెపుప్దును ఆనందించుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:20 => మన పౌరసిథ్తి పరలోకమునందునన్ది; అకక్డనుండి పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

2 పేతురు 3:11 => ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని 

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

2 పేతురు 3:12 => దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెటుట్చు, దానిని ఆశతో అపేకిష్ంచుచు, మీరు 

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

2 పేతురు 3:13 => అయినను మనమాయన వాగాద్నమునుబటిట్ కొర్తత్ ఆకాశముల కొరకును కొర్తత్ 

భూమి కొరకును కనిపెటుట్చునాన్ము; వాటియందు నీతి నివసించును. 

2 పేతురు 3:14 => పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, 

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:8 => కీర్సుత్యేసు యొకక్ దయారసమునుబటిట్, మీ అందరిమీద నేనెంత అపేక్ష 

కలిగియునాన్నో దేవుడే నాకు సాకిష్. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:26 => అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని 

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:16 => అటిట్ జనము మధయ్ను మీరు జీవవాకయ్మునుచేతపటుట్కొని, లోకమందు 

జోయ్తులవలె కనబడుచునాన్రు. అందువలన నేను వయ్రథ్ముగా పరుగెతత్లేదనియు, నేను పడిన కషట్ము 

నిష పర్యోజనము కాలేదనియు కీర్సుత్దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలదు 
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2 కొరిందీయులకు 1:14 => మరియు మన పర్భువైన యేసుయొకక్ దినమందు మీరు మాకేలాగో, 

ఆలాగే మేము మీకును అతిశయకారణమై యుందుమని, మీరు కొంతమటుట్కు మముమ్ను 

ఒపుప్కొనియునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:19 => ఏలయనగా మా నిరీక్షణయైనను ఆనందమైనను అతిశయ 

కీరీటమైనను ఏది? మన పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:20 => నిశచ్యముగా మీరే మా మహిమయు ఆనందమునై యునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావ్సములో ఉనన్ లోపమును 

తీరుచ్నటుల్ అనుగర్హించుమని రాతిర్ంబగళుల్ అతయ్ధికముగా దేవుని వేడుకొనుచుండగా, 

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.  

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

కీరత్నలు 125:1 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచువారు కదలక నితయ్ము నిలుచు సీయోను 

కొండవలెనుందురు. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

యోహాను 8:31 => కాబటిట్ యేసు, తనను నమిమ్న యూదులతో మీరు నా వాకయ్మందు 

నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిషుయ్లైయుండి సతయ్మును గర్హించెదరు; 

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. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

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. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 
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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 ఆతమ్ఖడ గ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:12 => మీలో ఒకడును కీర్సుత్యేసు దాసుడునైన ఎపఫార్ మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్డు; మీరు సంపూరు ణ్లును, పర్తి విషయములో దేవుని చితత్మునుగూరిచ్ సంపూరాణ్తమ్ 

నిశచ్యత గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెలల్పుప్డును మీకొరకు తన పార్రథ్నలలో 

పోరాడుచునాన్డు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఏలయనగా, మీరు పర్భువునందు సిథ్రముగా నిలిచితిరా మేమును 

బర్దికినటేట్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13 => మేము మీయెడల ఏలాగు పేర్మలో అభివృదిధ్పొంది 

వరిధ్లుల్చునాన్మో, ఆలాగే మీరును ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను, పేర్మలో 

అభివృదిధ్పొంది వరిధ్లుల్నటుల్ పర్భువు దయచేయును గాక. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2 :15 => కాబటిట్ సహోదరులారా , నిలుకడగా ఉండి మా 

నోటిమాటవలననైనను మా పతిర్కవలననైనను మీకు బోధింపబడిన విధులను చేపటుట్డి. 

2 తిమోతి 2:1 => నా కుమారుడా, కీర్సుత్యేసు నందునన్ కృపచేత బలవంతుడవు కముమ్. 

హెబీర్యులకు 3:14 => పాపమువలన కలుగు భర్మచేత మీలో ఎవడును కఠినపరచబడకుండునటుల్ 

నేడు అనబడు సమయముండగానే, పర్తి దినమును ఒకనికొకడు బుదిధ్ చెపుప్కొనుడి. 

హెబీర్యులకు 4:14 => ఆకాశమండలము గుండ వెళి ల్న దేవుని కుమారుడైన యేసు అను గొపప్ 

పర్ధానయాజకుడు మనకు ఉనాన్డు గనుక మనము ఒపుప్కొనినదానిని గటిట్గా చేపటుట్దము. 

హెబీర్యులకు 10:23 => వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయమై 

మనమొపుప్కొనినది నిశచ్లముగా పటుట్కొందము. 

హెబీర్యులకు 10:35 => కాబటిట్ మీ ధైరయ్మును విడిచిపెటట్కుడి; దానికి పర్తిఫలముగా గొపప్ 

బహుమానము కలుగును. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

యూదా 1:20 => పిర్యులారా, మీరు విశవ్సించు అతిపరిశుదద్మైన దానిమీద మిముమ్ను మీరు 

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

యూదా 1:21 => నితయ్జీవారథ్మైన మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ కనికరము కొరకు కనిపెటుట్చు, దేవుని 

పేర్మలో నిలుచునటుల్ కాచుకొనియుండుడి. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 

యూదా 1:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా, మహిమయు మహాతమ్య్మును ఆధిపతయ్మును 

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  
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పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

పర్కటన 3:11 => నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను; ఎవడును నీ కిరీటము నపహరింపకుండునటుల్ నీకు 

కలిగినదానిని గటిట్గా పటుట్కొనుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

యోబు 31:36 => నిశచ్యముగా నేను నా భుజముమీద దానిని వేసికొందును నాకు కిరీటముగా 

దానిని ధరించుకొందును.  

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:43 => సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు 

యూదులును, భకిత్పరులైన యూదమత పర్విషుట్లును, పౌలును బరన్బాను వెంబడించిరి. వీరు వారితో 

మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచచ్రించిరి. 

రోమీయులకు 1:11 => మీరు సిథ్రపడవలెనని, అనగా మీకును నాకును కలిగియునన్ 

విశావ్సముచేత, అనగా మనము ఒకరి విశావ్సముచేత ఒకరము ఆదరణపొందవలెనని 

రోమీయులకు 16:8 => పర్భువునందు నాకు పిర్యుడగు అంపీల్యతునకు వందనములు. 

1 కొరిందీయులకు 10:14 => కాబటిట్ నా పిర్యులారా, విగర్హారాధనకు దూరముగా పారిపొండి. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 
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2 కొరిందీయులకు 12:19 => మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము 

చెపుప్కొనుచునాన్మని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే కీర్సుత్నందు మాటలాడుచునాన్ము; 

పిర్యులారా, మీ కేష్మాభివృదిధ్కొరకు ఇవనిన్యు చెపుప్చునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:4 => మీలో ఈ సత కిర్యనారంభించినవాడు యేసుకీర్సుత్ దినము వరకు దానిని 

కొనసాగించునని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:14 => మరియు సహోదరులైన వారిలో ఎకుక్వమంది నా బంధకముల 

మూలముగా పర్భువునందు సిథ్ర విశావ్సము గలవారై, నిరభ్యముగా దేవుని వాకయ్ము బోధించుటకు 

మరి విశేషధైరయ్ము తెచుచ్కొనిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:12 => కాగా నా పిర్యులారా, మీరెలల్పుప్డును విధేయులైయునన్ పర్కారము, 

నాయెదుట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక మరి యెకుక్వగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, 

భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => మీరు మాకు బహు పిర్యులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష 

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

2 తిమోతి 1:2 => తండిర్యైన దేవునినుండియు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునుండియు కృపయు 

కనికరమును సమాధానమును కలుగును గాక. 

ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, పర్భువునందు నీవలన నాకు ఆనందము కలుగనిముమ్, 

కీర్సుత్నందు నా హృదయమునకు విశార్ంతి కలుగజేయుము. 

హెబీర్యులకు 13:17 => మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారు లెకక్ ఒపప్చెపప్వలసినవారివలె మీ 

ఆతమ్లను కాయుచునాన్రు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష పర్యోజనము గనుక 

దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునటుల్ వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. 

యాకోబు 1:16 => నా పిర్య సహోదరులారా, మోసపోకుడి. 

వచనము 5 
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మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియుయ్డి. పర్భువు సమీపముగా ఉనాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:2 => మీరు ఏకమనసుక్లగునటుల్గా ఏకపేర్మకలిగి, యేక భావము గలవారుగా 

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 3:16 => అయినను ఇపప్టివరకు మనకు లభించిన దానిని బటిట్యే కర్మముగా 

నడుచుకొందము. 

ఆదికాండము 45:24 => అపుప్డతడు తన సహోదరులను సాగనంపి వారు బయలుదేరుచుండగా 

మారగ్మందు కలహపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 133:1 => సహోదరులు ఐకయ్త కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! 

కీరత్నలు 133:2 => అది తలమీద పోయబడి అహరోను గడడ్ముమీదుగా కారి అతని అంగీల 

అంచువరకు దిగజారిన పరిమళ తైలమువలె నుండును 

కీరత్నలు 133:3 => సీయోను కొండలమీదికి దిగివచుచ్ హెరోమ్ను మంచువలె నుండును. 

ఆశీరావ్దమును శాశవ్త జీవమును అచచ్ట నుండవలెనని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

మారుక్ 9:50 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము 

కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా 

ఉండుడని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగు గ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 
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రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 1:10 => సహోదరులారా, మీరందరు ఏకభావముతో మాటలాడవలెననియు, 

మీలో కక్షలు లేక, యేక మనసుస్తోను ఏక తాతప్రయ్ముతోను, మీరు సనన్దుధ్లై యుండవలెననియు, 

మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:1 => కాబటిట్, మీరు సమాధానమను బంధముచేత ఆతమ్ కలిగించు ఐకయ్మును 

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

ఎఫెసీయులకు 4:2 => మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినటుల్గా దీరఘ్శాంతముతో కూడిన సంపూరణ్ 

వినయముతోను సాతివ్కముతోను నడుచుకొనవలెనని, 

ఎఫెసీయులకు 4:3 => పర్భువునుబటిట్ ఖైదీనైన నేను మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:4 => శరీరమొకక్టే, ఆతమ్యు ఒకక్డే; ఆ పర్కారమే మీ పిలుపు విషయమై 

యొకక్టే నిరీక్షణయందుండుటకు పిలువబడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:5 => పర్భువు ఒకక్డే, విశావ్సమొకక్టే, బాపిత్సమ్మొకక్టే, 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:7 => అయితే మనలో పర్తివానికిని కీర్సుత్ అనుగర్హించు వరము యొకక్ 

పరిమాణము చొపుప్న కృప యియయ్బడెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:8 => అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనపుప్డు, చెరను చెరగా పటుట్కొనిపోయి 

మనషుయ్లకు ఈవులను అనుగర్హించెనని చెపప్బడియునన్ది. 

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. 

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 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడడ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

1 పేతురు 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

రోమీయులకు 15:5 => మీరేకభావము గలవారై యేకగీర్వముగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

తండిర్యగు దేవుని మహిమపరచు నిమితత్ము,  

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరు ణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

ఫిలిపీప్యులకు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ సతరీలు కె ల్మెంతుతోను నా యితర 

సహకారులతోను సువారత్ పనిలో నాతోకూడ పర్యాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్న 

వచనము 6 
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దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న విజాఞ్పనములచేత 

కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:2 => పర్భువునందు ఏకమనసుస్ గలవారై యుండుడని యువొదియను, 

సుంటుకేను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

ఫిలేమోనుకు 1:8 => కావున యుకత్మైనదానినిగూరిచ్ నీ కాజాఞ్పించుటకు కీర్సుత్నందు నాకు బహు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ను,  

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుధ్డను ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసు ఖైదీనైయునన్ పౌలను నేను పేర్మనుబటిట్ 

వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:20 => మీ కేష్మవిషయమై నిజముగా చింతించువాడు అతనివంటివాడెవడును 

నాయొదద్ లేడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:21 => అందరును తమ సొంత కారయ్ములనే చూచుకొనుచునాన్రు గాని, 

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:22 => అతని యోగయ్త మీరెరుగుదురు. తండిర్కి కుమారుడేలాగు సేవచేయునో 

ఆలాగే అతడు నాతోకూడ సువారత్ వాయ్పకము నిమితత్ము సేవ చేసెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:23 => కాబటిట్ నాకేమి సంభవింపనైయునన్దో చూచిన వెంటనే అతనిని 

పంపవలెనని అనుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:24 => నేనును శీఘర్ముగా వచెచ్దనని పర్భువునుబటిట్ నముమ్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 
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కొలొసస్యులకు 1:7 => ఎపఫార్ అను మా పిర్యుడైన తోడి దాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను 

నేరుచ్కొంటిరి. 

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.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36 => మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; 

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:37 => ఆ దినములయందామె కాయిలాపడి చనిపోగా, వారు శవమును 

కడిగి మేడగదిలో పరుండ బెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:38 => లుదద్ యొపేప్కు దగ గ్రగా ఉండుటచేత పేతురు అకక్డ ఉనాన్డని 

శిషుయ్లు విని, అతడు తడవుచేయక తమయొదద్కు రావలెనని వేడుకొనుటకు ఇదద్రు మనుషుయ్లను 

అతని యొదద్కు పంపిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళి ల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41 => అతడామెకు చెయియ్ యిచిచ్ లేవనెతిత్, పరిశుదుధ్లను విధవరాండర్ను 

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:16 => మేము పార్రథ్నాసథ్లమునకు వెళుల్చుండగా (పుతోను అను) 

దయయ్ము పటిట్నదై, సోదె చెపుప్టచేత తన యజమానులకు బహు లాభము సంపాదించుచునన్ యొక 

చినన్ది మాకు ఎదురుగా వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18 => ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు 

వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని 

ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను. 

రోమీయులకు 16:2 => ఆమెకు మీవలన కావలసినది ఏదైన ఉనన్యెడల సహాయము చేయవలెనని 

ఆమెనుగూరిచ్ మీకు సిఫారసు చేయుచునాన్ను; ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలైయుండెను. 

రోమీయులకు 16:3 => కీర్సుత్ యేసునందు నా జతపనివారైన పిర్సిక్లల్కును, అకులకును నా 

వందనములు చెపుప్డి. 

రోమీయులకు 16:4 => వారు నా పార్ణముకొరకు తమ పార్ణములను ఇచుచ్టకైనను తెగించిరి. 

మరియు, వారి యింట ఉనన్ సంఘమునకును వందనములు చెపుప్డి; నేను మాతర్ము కాదు 

అనయ్జనులలోని సంఘములవారందరు వీరికి కృతజు ఞ్లైయునాన్రు. 

రోమీయులకు 16:9 => కీర్సుత్నందు మన జతపనివాడగు ఊరాబ్నుకును నా పిర్యుడగు సాట్కునకును 

వందనములు. 

రోమీయులకు 16:12 => పర్భువునందు పర్యాసపడు తుర్పైనాకును తుర్ఫోసాకును వందనములు. 

పిర్యురాలగు పెరిస్సునకు వందనములు; ఆమె పర్భువునందు బహుగా పర్యాసపడెను. 

1 తిమోతి 5:9 => అరువది ఏండల్ కంటె తకుక్వ వయసుస్ లేక, ఒకక్ పురుషునికే భారయ్యై, 
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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. 

నిరగ్మకాండము 32:32 => అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల 

నీవు వార్సిన నీ గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను. 

కీరత్నలు 69:28 => జీవగర్ంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపుపెటుట్ము నీతిమంతుల పటీ ట్లో వారి 

పేరులు వార్యకుము. 

యెషయా 4:3 => సీయోనులో శేషించినవారికి యెరూషలేములో నిలువబడినవానికి అనగా జీవము 

పొందుటకై యెరూషలేములో దాఖలైన పర్తివానికి పరిశుదుధ్డని పేరు పెటుట్దురు. 

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.  

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. 

లూకా 10:20 => అయినను దయయ్ములు మీకు లోబడుచునన్వని సంతోషింపక మీ పేరులు 

పరలోకమందు వార్యబడి యునన్వని సంతోషించుడని వారితో చెపెప్ను. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 
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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. 

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 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

నిరగ్మకాండము 32:33 => అందుకు యెహోవా యెవడు నా యెదుట పాపము చేసెనో వాని నా 

గర్ంథములోనుండి తుడిచివేయుదును. 

నిరగ్మకాండము 35:25 => మరియు వివేక హృదయముగల సతరీలందరు తమ చేతులతో వడికి తాము 

వడికిన నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలును సనన్నార నూలును తెచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 3:40 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు 

ఇశార్యేలీయులలో ఒక నెల మొదలుకొని పై పార్యముగల తొలిచూలియైన పర్తి మగవానిని లెకిక్ంచి 

వారి సంఖయ్ను వార్యించుము. 
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నాయ్యాధిపతులు 15:14 => అతడు లేహీకి వచుచ్వరకు ఫిలిషీత్యులు అతనిని ఎదురొక్ని కేకలు 

వేయగా, యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి బలముగా వచిచ్నందున అతని చేతులకు కటట్బడిన తాళుల్ 

అగిన్చేత కాలచ్బడిన జనుపనారవలె నాయెను; సంకెళుల్ను అతని చేతులమీదనుండి విడిపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:17 => మరియు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు సహాయము 

చేయవలెనని దావీదు ఇశార్యేలీయుల యధిపతుల కందరికిని ఆజాఞ్పించెను. 

ఎజార్ 8:20 => మరియు లేవీయులు చేయవలసిన సేవలో తోడప్డుటకై దావీదును అధిపతులును 

నిరణ్యించిన నెతీనీయులలో రెండువందల ఇరువదిమంది వచిచ్రి. వీరందరును పేరుల్ ఉదాహరింపబడి 

నియమింపబడినవారు. 

నెహెమాయ్ 3:12 => వారిని ఆనుకొని యెరూషలేములో సగమునకు అధిపతియైన హలోల్హెషు 

కుమారుడైన షలూల్మును ఆతని కుమారెత్లును బాగుచేసిరి. 

కీరత్నలు 87:6 => యెహోవా జనముల సంఖయ్ వార్యించునపుప్డు ఈ జనము అకక్డ జనిమ్ంచెనని 

సెలవిచుచ్ను. (సెలా.) 

సామెతలు 22:1 => గొపప్ ఐశవ్రయ్ముకంటె మంచి పేరును వెండి బంగారములకంటె దయయు 

కోరదగినవి. 

లూకా 5:7 => వారు వేరొక దోనెలోనునన్ తమ పాలివారు వచిచ్ తమకు సహాయము చేయవలెనని 

వారికి సంజఞ్లు చేసిరి; వారు వచిచ్ రెండు దోనెలు మునుగునటుల్ నింపిరి. 

యోహాను 10:3 => అతనికి దావ్రపాలకుడు తలుపు తీయును, గొఱఱ్లు అతని సవ్రము వినును, 

అతడు తన సొంత గొఱఱ్లను పేరుపెటిట్ పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును. 

1 కొరిందీయులకు 16:16 => కాబటిట్ సహోదరులారా, అటిట్వారికిని, పనిలో సహాయము చేయుచు 

పర్యాసపడుచు ఉండువారికందరి కిని మీరు విధేయులై యుండవలెనని మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:23 => తీతు ఎవడని యెవరైన అడిగినయెడల అతడు నా పాలివాడును మీ 

విషయములో నా జతపనివాడునై యునాన్డనియు; మన సహోదరులెవరని అడిగినయెడల వారు 
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సంఘముల దూతలును (మూలభాషలో అపోసత్లులును) కీర్సుత్ మహిమయునై యునాన్రనియు నేను 

చెపుప్చునాన్ను 

ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 

కొలొసస్యులకు 4:11 => మరియు యూసుత్ అను యేసు కూడ మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్డు. 

వీరు సునన్తి పొందినవారిలో చేరినవారు, వీరుమాతర్మే దేవుని రాజయ్ము నిమితత్ము నా జత పనివారై 

యునాన్రు, వీరివలన నాకు ఆదరణ కలిగెను. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:1 => కీర్సుత్యేసు ఖైదీయైన పౌలును, సహోదరుడైన తిమోతియును మా పిర్యుడును 

జతపనివాడునైన ఫిలేమోనుకును 

ఫిలేమోనుకు 1:24 => నా జతపనివారైన మారుక్, అరిసాత్రుక్, దేమా, లూకా వందనములు 

చెపుప్చునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

పర్కటన 2:3 => నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమితత్ము భారము భరించి అలయలేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

వచనము 7 
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అపుప్డు సమసత్ జాఞ్నమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుకీర్సుత్వలన మీ హృదయములకును 

మీ తలంపులకును కావలియుండును. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

కీరత్నలు 34:1 => నేనెలల్పుప్డు యెహోవాను సనున్తించెదను. నితయ్ము ఆయన కీరిత్ నా నోట 

నుండును. 

కీరత్నలు 34:2 => యెహోవానుబటిట్ నేను అతిశయించుచునాన్ను. దీనులు దానిని విని 

సంతోషించెదరు. 

కీరత్నలు 145:1 => రాజవైన నా దేవా, నినున్ ఘనపరచెదను. నీ నామమును నితయ్ము 

సనున్తించెదను 

కీరత్నలు 145:2 => అనుదినము నేను నినున్ సుత్తించెదను నితయ్ము నీ నామమును సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 146:2 => నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవాను సుత్తించెదను నేను 

బర్తుకుకాలమంతయు నా దేవుని కీరిత్ంచెదను 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:41 => ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాతుర్లని 

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళి ల్పోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 
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రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 5:3 => అంతే కాదు; శర్మ ఓరుప్ను, ఓరుప్ పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను 

కలుగజేయునని యెరిగి  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:16 => ఎలల్పుప్డును సంతోషముగా ఉండుడి; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:17 => యెడతెగక పార్రథ్న చేయుడి; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:18 => పర్తి విషయమునందును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఈలాగు 

చేయుట యేసుకీర్సుత్నందు మీ విషయములో దేవుని చితత్ము. 

యాకోబు 1:2 => నా సహోదరులారా, మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీక్ష ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని 

యెరిగి,  

యాకోబు 1:3 => మీరు నానావిధములైన శోధనలలో పడునపుప్డు, అది మహానందమని 

యెంచుకొనుడి. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరు ణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

2 కొరిందీయులకు 13:1 => ఈ మూడవసారి నేను మీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను ఇదద్రు ముగు గ్రు 

సాకుష్ల నోట పర్తి మాటయు సిథ్రపరచబడవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 13:2 => నేను మునుపు చెపిప్తిని; నేనిపుప్డు మీయొదద్ లేకునన్ను రెండవసారి 

మీయొదద్నునన్టుట్గానే, మునుపటినుండి పాపము చేయుచుండిన వారికిని మిగిలినవారికందరికిని 

ముందుగా తెలియజేయునదేమనగా, నేను తిరిగి వచిచ్నయెడల కనికరము చూపను. 
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గలతీయులకు 1:8 => మేము మీకు పర్కటించిన సువారత్ గాక మరియొక సువారత్ను మేమైనను 

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 

లేవీయకాండము 10:19 => అందుకు అహరోను మోషేతో ఇదిగో నేడు పాపపరిహారారథ్బలి 

పశువును దహనబలి దర్వయ్మును యెహోవా సనిన్ధికి వారు తేగా ఇటిట్ ఆపదలు నాకు సంభవించెను. 

నేను పాపపరిహారారథ్మైనబలి దర్వయ్మును నేడు తినినయెడల అది యెహోవా దృషిట్కి మంచిదగునా 

అనెను. 

లేవీయకాండము 23:40 => మొదటి దినమున మీరు దబబ్పండల్ను ఈతమటట్లను గొంజిచెటల్ 

కొమమ్లను కాలువలయొదద్నుండు నిరవంజి చెటల్ను పటుట్కొని యేడుదినములు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని ఉతస్హించుచుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:7 => మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు 

కలుగజేసిన మీ కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి 

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:11 => అపుప్డు నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ 

దాసుడును నీ దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును నీ మధయ్నునన్ పరదేశులును 

తలిదండుర్లు లేనివారును విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని దానిపెటిట్, నీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని నమసాక్రముచేసి, నీకును నీ యింటివారికిని నీ దేవుడైన యెహోవా దయచేసిన మేలంతటి 

విషయము నీవును లేవీయులును నీ దేశములో ఉనన్ పరదేశులును సంతోషింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:7 => మరియు నీవు సమాధానబలుల నరిప్ంచి అకక్డ భోజనము చేసి 

నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను. 
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1 సమూయేలు 2:1 => మరియు హనాన్ విజాఞ్పనచేసి యీలాగనెను నా హృదయము 

యెహోవాయందు సంతోషించుచునన్ది. యెహోవాయందు నాకు మహా బలము కలిగెను నీవలని 

రక్షణను బటిట్ సంతోషించుచునాన్ను నా విరోధులమీద నేను అతిశయపడుదును. 

1 రాజులు 8:66 => ఎనిమిదవ దినమున అతడు జనులకు సెలవియయ్గా, వారు రాజును పొగడి 

యెహోవా తన దాసుడైన దావీదునకును ఇశార్యేలీయులగు తన జనులకును చేసిన మేలంతటినిబటిట్ 

సంతోషించుచు ఆనంద హృదయులై తమ తమ గుడారములకు వెళి ల్పోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 15:25 => దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును 

యెహోవా నిబంధన మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:10 => ఏడవ నెల యిరువది మూడవ దినమందు దావీదునకును 

సొలొమోనునకును తన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును యెహోవా చేసిన మేలుల విషయమై 

సంతోషించుచును మనోతాస్హము నొందుచును, ఎవరి గుడారములకు వారు వెళుల్నటుల్ అతడు 

జనులకు సెలవిచిచ్ వారిని పంపివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:30 => దావీదును దీరఘ్దరిశ్యగు ఆసాపును రచించిన శోల్కములను ఎతిత్ 

యెహోవాను సుత్తించుడని రాజైన హిజిక్యాయును అధిపతులును లేవీయులకు ఆజాఞ్పింపగా వారు 

సంతోషముతో సోత్తర్ములు పాడి తలవంచి ఆరాధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:21 => యెరూషలేములోనునన్ ఇశార్యేలువారు బహు సంతోషభరితులై 

పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరించిరి. లేవీయులును యాజకులును యెహోవాను 

ఘనపరచుచు గొపప్ నాదముగల వాదయ్ములతో పర్తి దినము ఆయనను సుత్తించుచు ఉండిరి. 

ఎజార్ 6:16 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును చెరలోనుండి విడుదల 

నొందిన తకిక్నవారును దేవుని మందిరమును ఆనందముతో పర్తిషిఠ్ంచిరి. 
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నెహెమాయ్ 12:27 => యెరూషలేము పార్కారమును పర్తిషిఠ్ంచు కాలములో వారు ఆ 

పర్తిషాఠ్చారమును సోత్తర్గీతములతోను పాటలతోను సవ్రమండల సితారా చేయి తాళములతోను 

సంతోషముగా జరిగించునటుల్ లేవీయులను తమ సకల సథ్లములలోనుండి యెరూషలేమునకు 

రపిప్ంచుటకు పూనుకొనిరి 

కీరత్నలు 9:2 => మహోనన్తుడా, నేను నినున్గూరిచ్ సంతోషించి హరిష్ంచుచునాన్ను నీ నామమును 

కీరిత్ంచెదను.  

కీరత్నలు 32:11 => నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుడి ఉలల్పించుడి యథారథ్ 

హృదయులారా, మీరందరు ఆనందగానము చేయుడి. 

కీరత్నలు 33:1 => నీతిమంతులారా, యెహోవానుబటిట్ ఆనందగానము చేయుడి. సుత్తిచేయుట 

యథారథ్వంతులకు శోభసక్రము. 

కీరత్నలు 64:10 => నీతిమంతులు యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుచు ఆయన శరణుజొచెచ్దరు 

యథారథ్హృదయులందరు అతిశయిలుల్దురు.  

కీరత్నలు 89:16 => నీ నామమునుబటిట్ వారు దినమెలల్ హరిష్ంచుచునాన్రు. నీ నీతిచేత 

హెచిచ్ంపబడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 90:14 => ఉదయమున నీ కృపతో మముమ్ను తృపిత్పరచుము అపుప్డు మేము మా 

దినములనిన్యు ఉతస్హించి సంతోషించెదము. 

కీరత్నలు 97:12 => నీతిమంతులారా, యెహోవాయందు సంతోషించుడి ఆయన పరిశుదధ్ 

నామమునుబటిట్ ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 100:2 => సంతోషముతో యెహోవాను సేవించుడి ఉతాస్హగానము చేయుచు ఆయన 

సనిన్ధికి రండి. 

కీరత్నలు 104:34 => ఆయననుగూరిచ్న నా ధాయ్నము ఆయనకు ఇంపుగా నుండునుగాక నేను 

యెహోవాయందు సంతోషించెదను. 

పర్సంగి 3:12 => కావున సంతోషముగా నుండుటకంటెను తమ బర్దుకును సుఖముగా 

వెళల్బుచుచ్టకంటెను, శేర్షఠ్మైనదేదియు నరులకు లేదని నేను తెలిసికొంటిని. 
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పర్సంగి 3:22 => కాగా తమకు తరువాత జరుగుదానిని చూచుటకై నరుని తిరిగి లేపికొని 

పోవువాడెవడును లేకపోవుట నేను చూడగా వారు తమ కిర్యలయందు సంతోషించుటకంటె వారికి 

మరి ఏ మేలును లేదను సంగతి నేను తెలిసికొంటిని; ఇదే వారి భాగము. 

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 9:3 => నీవు జనమును విసత్రింపజేయుచునాన్వు వారి సంతోషమును వృదిధ్పరచుచునాన్వు 

కోతకాలమున మనుషుయ్లు సంతోషించునటుల్ దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనువారు సంతోషించునటుల్ 

వారు నీ సనిన్ధిని సంతోషించుచునాన్రు.  

యెషయా 29:19 => యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధికమగును మనుషుయ్లలో 

బీదలు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవునియందు అనందించెదరు.  

యెషయా 58:14 => నీవు యెహోవాయందు ఆనందించెదవు దేశముయొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద 

నేను నినెన్కిక్ంచెదను నీ తండిర్యైన యాకోబు సావ్సథ్య్మును నీ యనుభవములో ఉంచెదను యెహోవా 

సెలవిచిచ్న వాకుక్ ఇదే.  

యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

యోవేలు 2:23 => సీయోను జనులారా, ఉతస్హించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; 

తన నీతినిబటిట్ ఆయన తొలకరి వరష్మును మీకనుగర్హించును, వాన కురిపించి పూరవ్మందువలె 

తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును మీకనుగిర్హించును 

హబకూక్కు 3:18 => నేను యెహోవాయందు ఆనందించెదను నా రక్షణకరత్యైన నా దేవునియందు 

నేను సంతో షించెదను. 
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జెకరాయ్ 2:10 => సీయోను నివాసులారా, నేను వచిచ్ మీమధయ్ను నివాసముచేతును; 

సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 10:7 => ఎఫార్యిమువారు బలాఢుయ్లవంటి వారగుదురు, దార్కాష్రస పానము చేయువారు 

సంతోషించునటుల్ వారు మనసుస్న ఆనందింతురు, వారి బిడడ్లు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, 

యెహోవానుబటిట్ వారు హృదయపూరవ్కముగా ఉలల్సించుదురు. 

లూకా 1:46 => అపుప్డు మరియ యిటల్నెను నా పార్ణము పర్భువును ఘనపరచుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, 

దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరు ణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

గలతీయులకు 1:9 => మేమిదివరకు చెపిప్నపర్కారమిపుప్డును మరల చెపుప్చునాన్ము; మీరు 

అంగీకరించిన సువారత్ గాక మరియొకటి యెవడైనను మీకు పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక.  
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గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:26 => మీరు విశావ్సమునందు అభివృదిధ్యు ఆనందమును పొందు నిమితత్ము, 

నేను జీవించి మీ అందరితో కూడ కలిసియుందునని నాకు తెలియును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:18 => ఇటువలెనే మీరును ఆనందించి నాతోకూడ సంతోషించుడి. 

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

వచనము 8 

మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి 

మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద 

ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

మతత్యి 5:39 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా దుషుట్ని ఎదిరింపక, నినున్ కుడిచెంపమీద కొటుట్వాని 

వైపునకు ఎడమచెంప కూడ తిర్పుప్ము. 

మతత్యి 5:40 => ఎవడైన నీమీద వాయ్జెయ్ము వేసి నీ అంగీ తీసికొనగోరినయెడల వానికి నీ పైవసత్రము 

కూడ ఇచిచ్వేయుము. 

మతత్యి 5:41 => ఒకడు ఒక మైలు దూరము రమమ్ని నినున్ బలవంతము చేసినయెడల, వానితో 

కూడ రెండు మైళుల్ వెళుల్ము. 

మతత్యి 5:42 => నినున్ అడుగువానికిముమ్, నినున్ అపుప్ అడుగగోరు వానినుండి నీ ముఖము 

తిర్పుప్కొనవదుద్. 
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మతత్యి 6:25 => అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో 

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  

మతత్యి 6:34 => రేపటినిగూరిచ్ చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూరిచ్ 

చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును. 

లూకా 6:29 => నినున్ ఒక చెంప మీద కొటుట్వాని వైపునకు రెండవ చెంపకూడ తిర్పుప్ము. నీ పైబటట్ 

ఎతిత్కొని పోవువానిని, నీ అంగీని కూడ ఎతిత్కొనిపోకుండ అడడ్గింపకుము. 

లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 

లూకా 6:31 => మనుషుయ్లు మీకేలాగు చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగు మీరును వారికి 

చేయుడి. 

లూకా 6:32 => మిముమ్ను పేర్మించువారినే మీరు పేర్మించినయెడల మీకేమి మెపుప్ కలుగును? 

పాపులును తముమ్ను పేర్మించు వారిని పేర్మింతురు గదా 

లూకా 6:33 => మీకు మేలు చేయువారికే మేలు చేసినయెడల మీకేమి మెపుప్కలుగును? పాపులును 

ఆలాగే చేతురు గదా 

లూకా 6:34 => మీరెవరియొదద్ మరల పుచుచ్కొనవలెనని నిరీకిష్ంతురో వారికే అపుప్ ఇచిచ్నయెడల 

మీకేమి మెపుప్ కలుగును? పాపులును తామిచిచ్నంత మరల పుచుచ్కొనవలెనని పాపులకు అపుప్ 

ఇచెచ్దరు గదా. 

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 12:22 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఈ హేతువుచేత మీరు -- ఏమి 

తిందుమో, అని మీ పార్ణమును గూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో, అని మీ దేహమును 

గూరిచ్యైనను చింతింపకుడి 
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లూకా 12:23 => ఆహారముకంటె పార్ణమును వసత్రముకంటె దేహమును గొపప్వి కావా? 

లూకా 12:24 => కాకుల సంగతి విచారించి చూడుడి. అవి వితత్వు, కోయవు, వాటికి గరిసెలేదు, 

కొటుట్లేదు; అయినను దేవుడు వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు పకుష్లకంటె ఎంతో శేర్షుఠ్లు. 

లూకా 12:25 => మరియు మీలో ఎవడు చింతిచుటవలన తన యెతుత్ను మూరెడెకుక్వ 

చేసికొనగలడు? 

లూకా 12:26 => కాబటిట్ అనిన్టికంటె తకుక్వైనవి మీచేత కాకపోతే తకిక్నవాటినిగూరిచ్ మీరు 

చింతింపనేల? పువువ్లేలాగు ఎదుగుచునన్వో ఆలోచించుడి. 

లూకా 12:27 => అవి కషట్పడవు, వడుకవు; అయినను తన సమసత్ వైభవముతో కూడిన 

సొలొమోను సయితము వీటిలో ఒకదానివలెనైన అలంకరింపబడలేదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:28 => నేడు పొలములో ఉండి, రేపు పొయిలో వేయబడు అడవిగడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి ఎంతో నిశచ్యముగా వసత్రములనిచుచ్ను. 

లూకా 12:29 => ఏమి తిందుమో, యేమి తార్గుదుమో, అని విచారింపకుడి, అనుమానము 

కలిగియుండకుడి. 

లూకా 12:30 => ఈ లోకపు జనులు వీటిననిన్టిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియునన్వని మీ 

తండిర్కి తెలియును. 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 

1 కొరిందీయులకు 7:29 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నదేమనగా, కాలము సంకుచితమైయునన్ది 

గనుక ఇకమీదట భారయ్లు కలిగినవారు భారయ్లు లేనటుట్ను 
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1 కొరిందీయులకు 7:30 => ఏడుచ్వారు ఏడవ్నటుట్ను సంతోషపడువారు సంతోషపడనటుట్ను 

కొనువారు తాము కొనినది తమది కానటుట్ను 

1 కొరిందీయులకు 7:31 => ఈ లోకము అనుభవించువారు అమితముగా అనుభవింపనటుట్ను 

ఉండవలెను; ఏలయనగా ఈ లోకపు నటన గతించుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 8:13 => కాబటిట్ భోజనపదారథ్మువలన నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము 

కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెనన్టికిని మాంసము 

తినను. 

1 కొరిందీయులకు 9:25 => మరియు పందెమందు పోరాడు పర్తివాడు అనిన్ విషయములయందు 

మితముగా ఉండును. వారు క్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును, మనమైతే అక్షయమగు 

కిరీటమును పొందుటకును మితముగా ఉనాన్ము. 

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

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.  

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

మతత్యి 24:48 => అయితే దుషుట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని 

తన మనసుస్లో అనుకొని 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 
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మతత్యి 24:50 => ఆ దాసుడు కనిపెటట్ని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని 

యజమానుడు వచిచ్, వానిని నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియమించును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:4 => సహోదరులారా, ఆ దినము దొంగవలె మీమీదికి వచుచ్టకు మీరు 

చీకటిలో ఉనన్వారు కారు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

యాకోబు 5:8 => పర్భువు రాక సమీపించుచునన్ది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ 

హృదయములను సిథ్రపరచుకొనుడి. 

యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

2 పేతురు 3:8 => పిర్యులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా పర్భువు దృషిట్కి ఒక దినము 

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 
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2 పేతురు 3:9 => కొందరు ఆలసయ్మని యెంచుకొనునటుల్ పర్భువు తన వాగాద్నమునుగూరిచ్ 

ఆలసయ్ము చేయువాడు కాడు గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచఛ్యింపక, అందరు మారుమనసుస్ 

పొందవలెనని కోరుచు, మీయెడల ధీరఘ్శాంతము గలవాడైయునాన్డు. 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

2 పేతురు 3:11 => ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని 

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

2 పేతురు 3:12 => దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెటుట్చు, దానిని ఆశతో అపేకిష్ంచుచు, మీరు 

పరిశుదధ్మైన పర్వరత్నతోను భకిత్తోను ఎంతో జాగర్తత్ గలవారై యుండవలెను. 

2 పేతురు 3:13 => అయినను మనమాయన వాగాద్నమునుబటిట్ కొర్తత్ ఆకాశముల కొరకును కొర్తత్ 

భూమి కొరకును కనిపెటుట్చునాన్ము; వాటియందు నీతి నివసించును. 

2 పేతురు 3:14 => పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, 

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

పర్కటన 22:7 => ఇదిగో నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను, ఈ గర్ంథములోని పర్వచన వాకయ్ములను 

గైకొనువాడు ధనుయ్డు. 

పర్కటన 22:20 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  

ఆదికాండము 23:13 => సరేకాని నా మనవి ఆలకించుము. ఆ పొలమునకు వెల యిచెచ్దను; అది 

నాయొదద్ పుచుచ్కొనినయెడల మృతిబొందిన నా భారయ్ను పాతిపెటెట్దనని ఆ దేశ పర్జలకు వినబడు 

నటుల్ ఎఫోర్నుతో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 25:15 => సునాద సంవతస్రమైన తరువాత గడచిన యేండల్ లెకక్చొపుప్న నీ 

పొరుగువానియొదద్ నీవు దానిని కొనవలెను. పంటల లెకక్చొపుప్న అతడు నీకు దానిని అమమ్వలెను. 
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పర్సంగి 3:22 => కాగా తమకు తరువాత జరుగుదానిని చూచుటకై నరుని తిరిగి లేపికొని 

పోవువాడెవడును లేకపోవుట నేను చూడగా వారు తమ కిర్యలయందు సంతోషించుటకంటె వారికి 

మరి ఏ మేలును లేదను సంగతి నేను తెలిసికొంటిని; ఇదే వారి భాగము. 

యెహెజేక్లు 30:3 => యెహోవా దినము వచెచ్ను, అది దురిద్నము, అనయ్జనులు శిక్షనొందు దినము. 

యెహెజేక్లు 36:8 => ఇశార్యేలు పరవ్తములారా, యిక కొంతకాలమునకు ఇశార్యేలీయులగు నా 

జనులు వచెచ్దరు, మీరు చిగురుపెటిట్ వారికొరకు మీ ఫలములు ఫలించుదురు. 

జెఫనాయ్ 1:7 => పర్భువైన యెహోవా దినము సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి 

సిదధ్పరచియునాన్డు, తాను పిలిచిన వారిని ఆయన పర్తిషిఠ్ంచియునాన్డు, యెహోవా సనిన్ ధిని 

మౌనముగా నుండుడి. 

జెఫనాయ్ 1:14 => యెహోవా మహాదినము సమీపమాయెను, యెహోవా దినము సమీపమై అతి 

శీఘర్ముగా వచుచ్చునన్ది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, పరాకర్మశాలురు 

మహారోదనము చేయుదురు. 

మతత్యి 24:44 => మీరనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుకనే మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:11 => ఈ సంగతులు దృషాట్ంతములుగా వారికి సంభవించి, 

యుగాంతమందునన్ మనకు బుదిధ్ కలుగుటకై వార్యబడెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

పర్కటన 3:11 => నేను తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను; ఎవడును నీ కిరీటము నపహరింపకుండునటుల్ నీకు 

కలిగినదానిని గటిట్గా పటుట్కొనుము. 

వచనము 9 

మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి 

చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 
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దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

మతత్యి 6:25 => అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో 

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  

మతత్యి 6:26 => ఆకాశపకుష్లను చూడుడి; అవి వితత్వు కోయవు కొటల్లో కూరుచ్కొనవు; అయినను 

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షుట్లు కారా? 

మతత్యి 6:27 => మీలో నెవడు చింతించుటవలన తన యెతుత్ మూరెడెకుక్వ చేసికొనగలడు? 

మతత్యి 6:28 => వసత్రములనుగూరిచ్ మీరు చింతింపనేల? అడవిపువువ్లు ఏలాగునెదుగుచునన్వో 

ఆలోచించుడి. అవి కషట్పడవు, ఒడకవు 

మతత్యి 6:29 => అయినను తన సమసత్ వైభవముతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో 

నొకదానివలెనైనను అలంకరింపబడలేదు. 

మతత్యి 6 :30 => నేడుండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి నిశచ్యముగా వసత్రములు ధరింపజేయును 

గదా. 

మతత్యి 6:31 => కాబటిట్ ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని 

చింతింపకుడి; అనయ్జనులు వీటనిన్టి విషయమై విచారింతురు. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 
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లూకా 10:41 => అందుకు పర్భువు మారాత్, మారాత్, నీవనేకమైన పనులనుగూరిచ్ విచారముకలిగి 

తొందరపడుచునాన్వు గాని అవసరమైనది ఒకక్టే 

లూకా 12:29 => ఏమి తిందుమో, యేమి తార్గుదుమో, అని విచారింపకుడి, అనుమానము 

కలిగియుండకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 7:21 => దాసుడవై యుండగా పిలువబడితివా? చింతపడవదుద్ గాని 

సవ్తంతుర్డవగుటకు శకిత్ కలిగినయెడల, సవ్తంతుర్డవగుట మరి మంచిది. 

1 కొరిందీయులకు 7:32 => మీరు చింత లేనివారై యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. పెండిల్ కానివాడు 

పర్భువును ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని పర్భువు విషయమైన కారయ్ములనుగూరిచ్ చింతించుచునాన్డు. 

1 పేతురు 5:7 => ఆయన మిముమ్నుగూరిచ్ చింతించుచునాన్డు గనుక మీ చింత యావతుత్ 

ఆయనమీద వేయుడి. 

ఆదికాండము 32:7 => యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

ఆదికాండము 32:8 => ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచిచ్ దాని హతము చేసినయెడల మిగిలిన 

గుంపు తపిప్ంచుకొనిపోవుననుకొని, తనతోనునన్ జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు 

గుంపులుగా విభాగించెను 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

ఆదికాండము 32:11 => నా సహోదరుడైన ఏశావుచేతినుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచుము; అతడు 

వచిచ్ పిలల్లతో తలిల్ని, ననున్ చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 
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1 సమూయేలు 1:15 => హనాన్ అది కాదు, నా యేలినవాడా, నేను మనోధుఃఖము గలదాననై 

యునాన్ను; నేను దార్కాష్రసమునైనను మదయ్మునైనను పానము చేయలేదు గాని నా ఆతమ్ను యెహోవా 

సనిన్ధిని కుమమ్రించుకొనుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 30:6 => దావీదు మికిక్లి దుఃఖపడెను. మరియు తమ తమ కుమారులనుబటిట్యు 

కుమారెత్లనుబటిట్యు జనులకందరికి పార్ణము విసికినందున రాళుల్ రువివ్ దావీదును చంపుదము 

రండని వారు చెపుప్కొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవానుబటిట్ ధైరయ్ము తెచుచ్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:20 => రాజైన హిజిక్యాయును ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అను 

పర్వకత్యును ఇందును గురించి పార్రిథ్ంచి ఆకాశముతటుట్ చూచి మొఱఱ్పెటట్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

కీరత్నలు 34:5 => వారు ఆయనతటుట్ చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను వారి ముఖములెనన్డును 

లజిజ్ంపకపోవును. 

కీరత్నలు 34:6 => ఈ దీనుడు మొఱఱ్పెటట్గా యెహోవా ఆలకించెను అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి 

అతని రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 51:15 => పర్భువా, నా నోరు నీ సుత్తిని పర్చురపరచునటుల్ నా పెదవులను తెరువుము. 

కీరత్నలు 55:17 => సాయంకాలమున ఉదయమున మధాయ్హన్మున నేను ధాయ్నించుచు 

మొఱఱ్పెటుట్కొందును ఆయన నా పార్రథ్న నాలకించును 

కీరత్నలు 55:22 => నీ భారము యెహోవామీద మోపుము ఆయనే నినున్ ఆదుకొనును 

నీతిమంతులను ఆయన ఎనన్డును కదలనీయడు. 
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కీరత్నలు 62:8 => జనులారా, యెలల్పుప్డు ఆయనయందు నమిమ్కయుంచుడి ఆయన సనిన్ధిని మీ 

హృదయములు కుమమ్రించుడి దేవుడు మనకు ఆశర్యము.(సెలా.) 

సామెతలు 3:5 => నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ పూరణ్హృదయముతో యెహోవాయందు 

నమమ్కముంచుము 

సామెతలు 3:6 => నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము అపుప్డు 

ఆయన నీ తోర్వలను సరాళము చేయును.  

సామెతలు 16:3 => నీ పనుల భారము యెహోవామీద నుంచుము అపుప్డు నీ ఉదేద్శములు 

సఫలమగును. 

యిరిమ్యా 33:3 => నాకు మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నీకు ఉతత్రమిచెచ్దను, నీవు గర్హింపలేని గొపప్ 

సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

లూకా 12:22 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఈ హేతువుచేత మీరు -- ఏమి 

తిందుమో, అని మీ పార్ణమును గూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో, అని మీ దేహమును 

గూరిచ్యైనను చింతింపకుడి 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:2 => పార్రథ్నయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజఞ్తగలవారై దానియందు 

మెలకువగా ఉండుడి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:17 => యెడతెగక పార్రథ్న చేయుడి; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:18 => పర్తి విషయమునందును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఈలాగు 

చేయుట యేసుకీర్సుత్నందు మీ విషయములో దేవుని చితత్ము. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

యూదా 1:20 => పిర్యులారా, మీరు విశవ్సించు అతిపరిశుదద్మైన దానిమీద మిముమ్ను మీరు 

కటుట్కొనుచు, పరిశుదాధ్తమ్లో పార్రథ్న చేయుచు, 

యూదా 1:21 => నితయ్జీవారథ్మైన మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ కనికరము కొరకు కనిపెటుట్చు, దేవుని 

పేర్మలో నిలుచునటుల్ కాచుకొనియుండుడి. 

1 సమూయేలు 7:12 => అపుప్డు సమూయేలు ఒక రాయి తీసి మిసాప్కును షేనుకును మధయ్ దానిని 

నిలిపి యింతవరకు యెహోవా మనకు సహాయము చేసెనని చెపిప్ దానికి ఎబెనెజరు1 అను పేరు 

పెటెట్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:11 => అందువలన అనేకుల పార్రథ్న దావ్రా, మాకు కలిగిన కృపావరము 

కొరకు అనేకులచేత మా విషయమై కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపబడును. 

ఎఫెసీయులకు 5:20 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట సమసత్మునుగూరిచ్ తండిర్యైన దేవునికి 

ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజు ఞ్లై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 
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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.  

మతత్యి 6:8 => మీరు వారివలె ఉండకుడి. మీరు మీ తండిర్ని అడుగక మునుపే మీకు అకక్రగా 

నునన్వేవో ఆయనకు తెలియును 

ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

లేవీయకాండము 25:20 => ఏడవ యేట మేము ఏమి తిందుము? ఇదిగో మేము చలల్ను 

పంటకూరచ్ను వలల్గాదే అనుకొందురేమో. 

1 సమూయేలు 1:18 => ఆమె అతనితో నీ సేవకురాలనైన నేను నీ దృషిట్కి కృప నొందుదునుగాక 

అనెను. తరువాత ఆ సతరీ తన దారిని వెళి ల్పోయి భోజనము చేయుచు నాటనుండి దుఃఖముఖిగా 

నుండుట మానెను. 

1 సమూయేలు 2:1 => మరియు హనాన్ విజాఞ్పనచేసి యీలాగనెను నా హృదయము 

యెహోవాయందు సంతోషించుచునన్ది. యెహోవాయందు నాకు మహా బలము కలిగెను నీవలని 

రక్షణను బటిట్ సంతోషించుచునాన్ను నా విరోధులమీద నేను అతిశయపడుదును. 

1 సమూయేలు 8:6 => మాకు నాయ్యము తీరుచ్టకై రాజును నియమింపుమని వారు అనిన మాట 

సమూయేలు దృషిట్కి పర్తికూలముగా ఉండెను గనుక సమూయేలు యెహోవాను పార్రథ్నచేసెను. 
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1 రాజులు 8:38 => ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులలో పర్తి మనిషి తన తన మనోవాయ్ధిని 

తెలిసికొనును గదా; ఒకక్డైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తటుట్ తమ చేతులు చాపి పార్రథ్న 

వినన్పములు చేసినయెడల 

నెహెమాయ్ 2:4 => అపుప్డు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచునాన్వని ననన్డుగగా, నేను 

ఆకాశమందలి దేవునికి పార్రథ్న చేసి 

నెహెమాయ్ 11:17 => ఆసాపు కుమారుడైన జబిద్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన మతత్నాయ్ పార్రథ్న 

సోత్తర్ముల విషయములో పర్ధానుడు; తన సహోదరులలో బకుబ్కాయ్యును యెదూతూను కుమారుడైన 

గాలాలునకు పుటిట్న షమూమ్య కుమారుడైన అబా ద్యును ఈ విషయములో అతనిచేతికిర్ందివారు 

కీరత్నలు 18:3 => కీరత్నీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి 

ననున్ రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 30:8 => యెహోవా, నీకే మొఱఱ్పెటిట్తిని నా పర్భువును బతిమాలుకొంటిని. నేను గోతిలోనికి 

దిగినయెడల నా పార్ణమువలన ఏమి లాభము?  

కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 

కీరత్నలు 61:1 => దేవా, నా మొఱఱ్ ఆలకింపుము నా పార్రథ్నకు చెవియొగు గ్ము  

కీరత్నలు 116:2 => ఆయన నాకు చెవియొగెగ్ను కావున నా జీవితకాలమంతయు నేనాయనకు 

మొఱఱ్పెటుట్దును 

కీరత్నలు 142:2 => బహు వినయముగా ఆయన సనిన్ధిని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నాకు కలిగిన 

బాధ ఆయన సనిన్ధిని తెలియజెపుప్కొనుచునాన్ను. 

పర్సంగి 2:22 => సూరుయ్ని కిర్ంద నరునికి తటసిథ్ంచు పర్యాసమంతటిచేతను, వాడు తలపెటుట్ 

కారయ్ములనిన్టిచేతను, వానికేమి దొరుకుచునన్ది? 

యెషయా 32:17 => నీతి సమాధానము కలుగజేయును నీతివలన నితయ్మును నిమమ్ళము నిబబ్రము 

కలుగును. అపుప్డు నా జనుల విశర్మ సథ్లమునందును ఆశర్య సాథ్నములయందును సుఖకరమైన 

నివాసములయందును నివసించెదరు  
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యెషయా 37:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను 

యిరిమ్యా 11:20 => నీతినిబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్చు జాఞ్నేందిర్యములను, హృదయమును 

శోధించువాడు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా వాయ్జెయ్భారమును నీమీదనే 

వేయుచునాన్ను; వారికి నీవు చేయు పర్తిదండనను ననున్ చూడనిముమ్. 

యిరిమ్యా 32:16 => నేరీయా కుమారుడైన బారూకుచేతికి ఆ కర్యపతర్మును నేనపప్గించిన 

తరువాత యెహోవాకు ఈలాగున పార్రథ్న చేసితిని 

యెహెజేక్లు 36:37 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులకు నేను ఈలాగు 

చేయు విషయములో వారిని నాయొదద్ విచారణ చేయనితుత్ను, గొఱఱ్లు విసత్రించునటుల్గా నేను వారిని 

విసత్రింపజేసెదను. 

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. 

యోవేలు 1:19 => అగిన్చేత అరణయ్ములోని మేతసథ్లములు కాలిపోయినవి మంట తోటచెటల్నిన్టిని 

కాలిచ్వేసెను యెహోవా, నీకే నేను మొఱఱ్ పెటుట్చునాన్ను.  

మతత్యి 20:32 => యేసు నిలిచి వారిని పిలిచి నేను మీకేమి చేయగోరుచునాన్రని అడుగగా 

మారుక్ 4:19 => వీరు వాకయ్ము విందురు గాని ఐహిక విచారములును, ధనమోసమును మరి 

ఇతరమైన అపేక్షలును లోపల చొచిచ్, వాకయ్మును అణచివేయుటవలన అది నిషఫ్లమగును. 

మారుక్ 10:51 => యేసు నేను నీకేమి చేయగోరుచునాన్వని వానినడుగగా, ఆ గుర్డిడ్వాడు బోధకుడా, 

నాకు దృషిట్ కలుగజేయుమని ఆయనతో అనెను. 

లూకా 18:41 => వాడు దగ గ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన నేను నీకేమి చేయగోరుచునాన్వని అడుగగా, 

వాడు పర్భువా, చూపు పొందగోరుచునాన్ననెను. 
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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. 

యోహాను 2:3 => దార్కాష్రసమైపోయినపుప్డు యేసు తలిల్ వారికి దార్కాష్రసము లేదని ఆయనతో 

చెపప్గా 

యోహాను 11:41 => అంతట వారు ఆ రాయి తీసివేసిరి. యేసు కనున్లు పైకెతిత్ తండీర్, నీవు నా 

మనవి వినినందున నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:6 => హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొనిరావలెనని యుండగా, ఆ 

రాతిర్యే పేతురు రెండు సంకెళల్తో బంధింపబడి యిదద్రు సైనికుల మధయ్ నిదిర్ంచుచుండెను; మరియు 

కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:36 => అతడీలాగు చెపిప్ మోకాళూ ల్ని వారందరితో పార్రథ్న చేసెను. 

రోమీయులకు 1:10 => మిముమ్నుగూరిచ్ యెడతెగక జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. ఇందుకు ఆయన 

కుమారుని సువారత్ విషయమై నేను నా ఆతమ్యందు సేవించుచునన్ దేవుడే నాకు సాకిష్. 

రోమీయులకు 7:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ను. కాగా మనసుస్ విషయములో నేను దైవనియమమునకును, శరీర విషయములో 

పాపనియమమునకును దాసుడనై యునాన్ను. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 
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కొలొసస్యులకు 1:3 => పరలోకమందు మీకొరకు ఉంచబడిన నిరీక్షణనుబటిట్, కీర్సుత్యేసునందు 

మీకు కలిగియునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు, పరిశుదుధ్లందరిమీద మీకునన్ పేర్మనుగూరిచ్యు, మేము 

విని యెలల్పుప్డు మీ నిమితత్ము పార్రథ్నచేయుచు, 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

వచనము 10 

ననున్గూరిచ్ మీరినాన్ళల్కు మరల యోచన చేయసాగితిరని పర్భువునందు మికిక్లి సంతోషించితిని. ఆ 

విషయములో మీరు యోచన చేసియుంటిరి గాని తగిన సమయము దొరకకపోయెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:2 => మన తండిర్యగు దేవునినుండియు పర్భువగు యేసుకీర్సుత్నుండియు మీకు 

కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక. 

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. 

యోబు 34:29 => ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింపగలవాడెవడు? ఆయన 

తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూరిచ్నదైనను 

ఒకటే, ఒకని గూరిచ్నదైనను ఒకటే 

కీరత్నలు 29:11 => యెహోవా తన పర్జలకు బలము ననుగర్హించును యెహోవా తన పర్జలకు 

సమాధానము కలుగజేసి వారి నాశీరవ్దించును.  

కీరత్నలు 85:8 => దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్ మాటను నేను చెవినిబెటెట్దను ఆయన తన 

పర్జలతోను తన భకుత్లతోను శుభవచనము సెలవిచుచ్ను వారు మరల బుదిధ్హీనులు కాకుందురు 

గాక. 
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యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

యెషయా 26:12 => యెహోవా, నీవు మాకు సమాధానము సిథ్రపరచుదువు నిజముగా నీవు మా 

పక్షముననుండి మా పనులనిన్టిని సఫలపరచుదువు.  

యెషయా 45:7 => నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను 

సమాధానకరత్ను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటిననిన్టిని 

కలుగజేయువాడను.  

యెషయా 48:18 => నీవు నా ఆజఞ్లను ఆలకింపవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను ఆలకించినయెడల 

నీ కేష్మము నదివలెను నీ నీతి సముదర్తరంగములవలెను ఉండును.  

యెషయా 48:22 => దుషుట్లకు నెమమ్దియుండదని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెషయా 55:11 => నిషఫ్లముగా నాయొదద్కు మరలక అది నాకు అనుకూలమైనదాని నెరవేరుచ్ను 

నేను పంపిన కారయ్మును సఫలముచేయును. 

యెషయా 55:12 => మీరు సంతోషముగా బయలువెళుల్దురు సమాధానము పొంది 

తోడుకొనిపోబడుదురు మీ యెదుట పరవ్తములును మెటట్లును సంగీతనాదము చేయును పొలములోని 

చెటల్నిన్యు చపప్టుల్ కొటుట్ను. 

యెషయా 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. 

యిరిమ్యా 33:6 => నేను దానికి ఆరోగయ్మును సవ్సథ్తను మరల రపిప్ంచుచునాన్ను, వారిని 

సవ్సథ్పరచుచునాన్ను, వారికి సతయ్ సమాధానములను సమృదిధ్గా బయలుపరచెదను. 
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లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

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. 

రోమీయులకు 5:1 => కాబటిట్ విశావ్సమూలమున మనము నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మన 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునితో సమాధానము కలిగియుందము 

రోమీయులకు 8:6 => ఆతామ్నుసారమైన మనసుస్ జీవమును సమాధానమునైయునన్ది. 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరు ణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  
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గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

కొలొసస్యులకు 3:15 => కీర్సుత్ అను గర్హించు సమాధానము మీ హృదయములలో 

ఏలుచుండనియుయ్డి; ఇందుకొరకే మీరొకక్ శరీరముగా పిలువబడితిరి; మరియు కృతజు ఞ్లై యుండుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:16 => సమాధానకరత్యగు పర్భువు తానే యెలల్పుప్డును పర్తి విధముచేతను 

మీకు సమాధానము అనుగర్హించును గాక. పర్భువు మీకందరికి తోడైయుండును గాక. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

పర్కటన 1:4 => యోహాను ఆసియలో ఉనన్ యేడు సంఘములకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వరత్మాన భూత భవిషయ్తాక్లములలో ఉనన్వానినుండియు, ఆయన సింహాసనము ఎదుటనునన్ యేడు 

ఆతమ్లనుండియు, 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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. 

నెహెమాయ్ 8:10 => మరియు అతడు వారితో నిటల్నెను పదండి, కొర్వివ్న మాంసము భకిష్ంచుడి, 

మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిదధ్ము చేసికొననివారికి 

వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన పర్భువునకు పర్తిషిఠ్తమాయెను, మీరు 

దుఃఖపడకుడి, యెహోవా యందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. 

సామెతలు 2:11 => బుదిధ్ నినున్ కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును. 

సామెతలు 4:6 => జాఞ్నమును విడువక యుండినయెడల అది నినున్ కాపాడును దాని 

పేర్మించినయెడల అది నినున్ రకిష్ంచును. 
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సామెతలు 6:22 => నీవు తోర్వను వెళుల్నపుప్డు అది నినున్ నడిపించును నీవు పండుకొనునపుప్డు 

అది నినున్ కాపాడును. నీవు మేలుకొనునపుప్డు అది నీతో ముచచ్టించును.  

1 పేతురు 1:4 => మృతులలోనుండి యేసుకీర్సుత్ తిరిగి లేచుటవలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ 

మనకు కలుగునటుల్, అనగా అక్షయమైనదియు, నిరమ్లమైనదియు, వాడబారనిదియునైన సావ్సయ్ము 

మనకు కలుగునటుల్, ఆయన తన విశేష కనికరము చొపుప్న మనలను మరల జనిమ్ంపజేసెను. 

1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 

యూదా 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, యాకోబు సహోదరుడునైన యూదా, తండిర్యైన 

దేవునియందు పేర్మింపబడి, యేసుకీర్సుత్నందు భదర్ము చేయబడి పిలువబడినవారికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

ఆదికాండము 32:9 => అపుప్డు యాకోబు నా తండిర్యైన అబార్హాము దేవా, నా తండిర్యైన 

ఇసాస్కు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువులయొదద్కు తిరిగి వెళుల్ము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో 

చెపిప్న యెహోవా, 

లేవీయకాండము 26:6 => ఆ దేశములో నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు 

పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయపెటట్డు, ఆ దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ 

చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడ గ్మురాదు; 

సంఖాయ్కాండము 6:24 => యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడును గాక; 

1 సమూయేలు 1:18 => ఆమె అతనితో నీ సేవకురాలనైన నేను నీ దృషిట్కి కృప నొందుదునుగాక 

అనెను. తరువాత ఆ సతరీ తన దారిని వెళి ల్పోయి భోజనము చేయుచు నాటనుండి దుఃఖముఖిగా 

నుండుట మానెను. 

కీరత్నలు 18:3 => కీరత్నీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన నా శతుర్వుల చేతిలోనుండి 

ననున్ రకిష్ంచును. 
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కీరత్నలు 30:8 => యెహోవా, నీకే మొఱఱ్పెటిట్తిని నా పర్భువును బతిమాలుకొంటిని. నేను గోతిలోనికి 

దిగినయెడల నా పార్ణమువలన ఏమి లాభము?  

కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 

కీరత్నలు 37:11 => దీనులు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు బహు కేష్మము కలిగి సుఖించెదరు 

కీరత్నలు 55:22 => నీ భారము యెహోవామీద మోపుము ఆయనే నినున్ ఆదుకొనును 

నీతిమంతులను ఆయన ఎనన్డును కదలనీయడు. 

కీరత్నలు 119:165 => నీ ధరమ్శాసత్రమును పేర్మించువారికి ఎంతో నెమమ్దికలదు వారు తూలి 

తొటిర్లుల్టకు కారణమేమియులేదు 

కీరత్నలు 142:2 => బహు వినయముగా ఆయన సనిన్ధిని నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నాకు కలిగిన 

బాధ ఆయన సనిన్ధిని తెలియజెపుప్కొనుచునాన్ను. 

సామెతలు 14:10 => ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో 

అనుయ్డు పాలివాడు కానేరడు. 

యెషయా 37:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను 

యెషయా 54:13 => నీ పిలల్లందరు యెహోవాచేత ఉపదేశము నొందుదురు నీ పిలల్లకు అధిక 

విశార్ంతి కలుగును. 

యిరిమ్యా 32:16 => నేరీయా కుమారుడైన బారూకుచేతికి ఆ కర్యపతర్మును నేనపప్గించిన 

తరువాత యెహోవాకు ఈలాగున పార్రథ్న చేసితిని 

యోవేలు 1:19 => అగిన్చేత అరణయ్ములోని మేతసథ్లములు కాలిపోయినవి మంట తోటచెటల్నిన్టిని 

కాలిచ్వేసెను యెహోవా, నీకే నేను మొఱఱ్ పెటుట్చునాన్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:6 => హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొనిరావలెనని యుండగా, ఆ 

రాతిర్యే పేతురు రెండు సంకెళల్తో బంధింపబడి యిదద్రు సైనికుల మధయ్ నిదిర్ంచుచుండెను; మరియు 

కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి. 
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రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

రోమీయులకు 6:11 => అటువలె మీరును పాపము విషయమై మృతులుగాను, దేవుని విషయమై 

కీర్సుత్యేసునందు సజీవులుగాను మిముమ్ను మీరే యెంచుకొనుడి. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

గలతీయులకు 6:16 => ఈ పదధ్తిచొపుప్న నడుచుకొను వారికందరికి, అనగా దేవుని 

ఇశార్యేలునకు సమాధానమును కృపయు కలుగును గాక. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు 

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

కొలొసస్యులకు 3:3 => ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము కీర్సుత్తో కూడ 

దేవునియందు దాచబడియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

వచనము 11 

నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెపుప్టలేదు; నేనేసిథ్తిలో ఉనన్ను ఆసిథ్తిలో సంతృపిత్ 

కలిగియుండ నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:1 => మెటుట్కు నా సహోదరులారా, పర్భువునందు ఆనందించుడి. అదే 

సంగతులను మీకు వార్యుట నాకు కషట్మైనది కాదు, మీకు అది కేష్మకరము. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడడ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 
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రోమీయులకు 12:10 => సహోదర పేర్మ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై, 

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

రోమీయులకు 12:12 => నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించుచు, శర్మయందు ఓరుప్ గలవారై, 

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

రోమీయులకు 12:14 => మిముమ్ను హింసించువారిని దీవించుడి; దీవించుడి గాని శపింపవదుద్. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగు గ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 
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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. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

2 పేతురు 1:5 => ఆ హేతువుచేతనే మీమటుట్కు మీరు పూరణ్జాగర్తత్ గలవారై, మీ విశావ్సమునందు 

సదు గ్ణమును, సదు గ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

2 పేతురు 1:6 => జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, 

సహనమునందు భకిత్ని, 

2 పేతురు 1:7 => భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

యోహాను 7:18 => తనంతట తానే బోధించువాడు సవ్కీయ మహిమను వెదకును గాని తనున్ 

పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సతయ్వంతుడు, ఆయనయందు ఏ దురీన్తియు లేదు. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడడ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 
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ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 6:14 => ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సతయ్మను దటిట్ కటుట్కొని నీతియను మైమరువు 

తొడుగుకొని 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  

2 కొరిందీయులకు 13:7 => మీరు ఏ దుషాక్రయ్మైనను చేయకుండవలెనని దేవుని 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ము; మేము యోగుయ్లమైనటుట్ కనబడవలెనని కాదు గాని, మేము భర్షుట్లమైనటుట్ 

కనబడినను మీరు మేలైనదే చేయవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:12 => మీ సొంతకారయ్ములను జరుపుకొనుట యందును మీచేతులతో 

పనిచేయుట యందును ఆశకలిగి యుండవలెననియు, మిముమ్ను హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 2:2 => రాజుల కొరకును అధికారులందరి కొరకును విజాఞ్పనములును పార్రథ్నలును 

యాచనలును కృతజఞ్తాసుత్తులును చేయవలెనని హెచచ్రించుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 3:4 => సంపూరణ్మానయ్త కలిగి తన పిలల్లను సావ్ధీనపరచుకొనుచు, తన యింటివారిని 

బాగుగా ఏలువాడునై యుండవలెను. 

1 తిమోతి 3:8 => ఆలాగుననే పరిచారకులు మానుయ్లై యుండి, దివ్మనసుక్లును, మిగుల 

మదయ్పానాసకుత్లును, దురాల్భమునపేకిష్ంచువారునై యుండక 

1 తిమోతి 3:11 => అటువలె పరిచరయ్ చేయు సతరీలును మానుయ్లై కొండెములు చెపప్నివారును, 

మితానుభవము గలవారును, అనిన్ విషయములలో నమమ్కమైనవారునై యుండవలెను. 

తీతుకు 2:2 => ఏలాగనగా వృదుధ్లు మితానుభవము గలవారును, మానుయ్లును, సవ్సథ్బుదిధ్ 

గలవారును, విశావ్స పేర్మ సహనములయందు లోపము లేనివారునై యుండవలెననియు, 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగు గ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

తీతుకు 3:14 => మన వారును నిషఫ్లులు కాకుండు నిమితత్ము అవసరమునుబటిట్ 

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 

హెబీర్యులకు 13:18 => మా నిమితత్ము పార్రథ్న చేయుడి; మేమనిన్ విషయములలోను 

యోగయ్ముగా పర్వరిత్ంపగోరుచు మంచి మనసాస్కిష్ కలిగియునాన్మని నముమ్కొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రు గ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:20 => నీవు జీవించి నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమును 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ కేవలము నాయ్యమునే అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. 

2 సమూయేలు 23:3 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయులకు 

ఆశర్యదురగ్మగువాడు నాదావ్రా మాటలాడుచునాన్డు. మనుషుయ్లను ఏలు నొకడు పుటుట్ను అతడు 

నీతిమంతుడై దేవునియందు భయభకుత్లు గలిగి యేలును. 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

సామెతలు 11:1 => దొంగతార్సు యెహోవాకు హేయము సరియైన గుండు ఆయనకిషట్ము. 

సామెతలు 16:11 => నాయ్యమైన తార్సును తూనికరాళుల్ను యెహోవా యొకక్ యేరాప్టులు 

సంచిలోని గుండల్నిన్యు ఆయన నియమించెను. 

సామెతలు 20:7 => యథారథ్వరత్నుడగు నీతిమంతుని పిలల్లు వాని తదనంతరము ధనుయ్లగుదురు. 

యెషయా 26:7 => నీతిమంతులు పోవుమారగ్ము సమముగా ఉండును నీతిమంతుల తోర్వను నీవు 

సరాళము చేయుచునాన్వు. యెహోవా, నీ తీరుప్ల మారగ్మున నీవు వచుచ్చునాన్వని 

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

లూకా 2:25 => యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

నీతిమంతుడును భకిత్పరుడునై యుండి, ఇశార్యేలు యొకక్ ఆదరణ కొరకు కనిపెటుట్వాడు; 

పరిశుదాధ్తమ్ అతనిమీద ఉండెను. 

లూకా 23:50 => అరిమతయియ అను యూదుల పటట్ణపు సభుయ్డైన యోసేపు అను ఒకడుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:22 => అందుకు వారు నీతిమంతుడును, దేవునికి భయపడువాడును, 

యూద జనులందరివలన మంచిపేరు పొందినవాడునైన శతాధిపతియగు కొరేన్లియను ఒక 

మనుషుయ్డునాన్డు; అతడు నినున్ తన యింటికి నినున్ పిలువనంపించి నీవు చెపుప్ మాటలు వినవలెనని 

పరిశుదద్ దూతవలన బోధింపబడెనని చెపిప్రి. అపుప్డు అతడు వారిని లోపలి పిలిచి ఆతిధయ్మిచెచ్ను 
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తీతుకు 1:8 => అతిథి పిర్యుడును, సజజ్న పిర్యుడును సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడును, నీతిమంతుడును, 

పవితుర్డును, ఆశానిగర్హము గలవాడునై యుండి, 

1 తిమోతి 4:12 => నీ యౌవనమును బటిట్ ఎవడును నినున్ తృణీకరింపనియయ్కుము గాని, 

మాటలోను, పర్వరత్నలోను, పేర్మలోను, విశావ్సములోను, పవితర్తలోను, విశావ్సులకు మాదిరిగా 

ఉండుము. 

1 తిమోతి 5:2 => అనన్దముమ్లని యౌవనులను, తలుల్లని వృదధ్ సతరీలను, అకక్చెలెల్ండర్ని పూరణ్ 

పవితర్తతో యౌవనసతరీలను హెచచ్రించుము. 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

2 పేతురు 3:1 => పిర్యులారా, యీ రెండవ పతిర్క మీకిపుప్డు వార్యుచునాన్ను 

1 యోహాను 3:3 => ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెటుట్కొనిన పర్తివాడును ఆయన పవితుర్డై 

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

2 సమూయేలు 1:23 => సౌలును యోనాతానును తమ బర్తుకునందు సరసులుగాను నెనరు 

గలవారుగాను ఉండిరి తమ మరణమందైనను వారు ఒకరినొకరు ఎడబాసినవారు కారు వారు 

పకిష్రాజులకంటె వడిగలవారు సింహములకంటె బలముగలవారు. 

పరమగీతము 5:16 => అతని నోరు అతి మధురము. అతడు అతి కాంక్షణీయుడు యెరూషలేము 

కూమారెత్లారా, ఇతడే నా పిర్యుడు ఇతడే నా సేన్హితుడు.  
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1 కొరిందీయులకు 13:1 => మనుషుయ్ల భాషలతోను దేవదూతల భాషలతోను నేను మాటలాడినను, 

పేర్మలేనివాడనైతే మోర్గెడు కంచును గణగణలాడు తాళమునైయుందును. 

1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

1 కొరిందీయులకు 13:3 => బీదల పోషణకొరకు నా ఆసిత్ అంతయు ఇచిచ్నను, కాలచ్బడుటకు నా 

శరీరమును అపప్గించినను, పేర్మ లేనివాడనైతే నాకు పర్యోజనమేమియు లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

1 కొరిందీయులకు 13:6 => దురీన్తి విషయమై సంతోషపడక సతయ్మునందు సంతోషించును. 

1 కొరిందీయులకు 13:7 => అనిన్టికి తాళుకొనును, అనిన్టిని నముమ్ను; అనిన్టిని నిరీకిష్ంచును; 

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 13:8 => పేర్మ శాశవ్తకాలముండును. పర్వచనములైనను నిరరథ్కములగును; 

భాషలైనను నిలిచిపోవును; జాఞ్నమైనను నిరరథ్కమగును; 

1 కొరిందీయులకు 13:9 => మనము కొంతమటుట్కు ఎరుగుదుము, కొంతమటుట్కు 

పర్వచించుచునాన్ము గాని 

1 కొరిందీయులకు 13:10 => పూరణ్మైనది వచిచ్నపుప్డు పూరణ్ముకానిది నిరరథ్కమగును. 

1 కొరిందీయులకు 13:11 => నేను పిలల్వాడనై యునన్పుప్డు పిలల్వానివలె మాటలాడితిని, 

పిలల్వానివలె తలంచితిని, పిలల్వానివలె యోచించితిని. ఇపుప్డు పెదద్వాడనై పిలల్వాని చేషట్లు 

మానివేసితిని. 
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1 కొరిందీయులకు 13:12 => ఇపుప్డు అదద్ములో చూచినటుట్ సూచనగా చూచుచునాన్ము; అపుప్డు 

ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇపుప్డు కొంతమటుట్కే యెరిగియునాన్ను; అపుప్డు నేను పూరిత్గా 

ఎరుగబడిన పర్కారము పూరిత్గా ఎరుగుదును. 

1 కొరిందీయులకు 13:13 => కాగా విశావ్సము, నిరీక్షణ, పేర్మ యీ మూడును నిలుచును; వీటిలో 

శేర్షఠ్మైనది పేర్మయే. 

1 పేతురు 4:8 => పేర్మ అనేక పాపములను కపుప్ను గనుక అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా ఒకనియెడల 

ఒకడు మికక్టమైన పేర్మ గలవారై యుండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:22 => అందుకు వారు నీతిమంతుడును, దేవునికి భయపడువాడును, 

యూద జనులందరివలన మంచిపేరు పొందినవాడునైన శతాధిపతియగు కొరేన్లియను ఒక 

మనుషుయ్డునాన్డు; అతడు నినున్ తన యింటికి నినున్ పిలువనంపించి నీవు చెపుప్ మాటలు వినవలెనని 

పరిశుదద్ దూతవలన బోధింపబడెనని చెపిప్రి. అపుప్డు అతడు వారిని లోపలి పిలిచి ఆతిధయ్మిచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:12 => అంతట ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న భకిత్పరుడును, అకక్డ 

కాపురమునన్ యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొదద్కు 

వచిచ్ నిలిచి 

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

1 తిమోతి 3:7 => మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది ఉరిలో పడిపోకుండునటుల్ సంఘమునకు 

వెలుపటివారిచేత మంచి సాక్షయ్ము పొందినవాడై యుండవలెను. 
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1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 11:2 => దానినిబటిట్యే పెదద్లు సాక్షయ్ము పొందిరి. 

రూతు 3:11 => కాబటిట్ నా కుమారీ, భయపడకుము; నీవు చెపిప్నదంతయు నీకు చేసెదను. నీవు 

యోగుయ్రాలవని నా జనులందరు ఎరుగుదురు. 

సామెతలు 12:4 => యోగుయ్రాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగు గ్ తెచుచ్నది వాని యెముకలకు 

కుళుల్. 

సామెతలు 31:10 => గుణవతియైన భారయ్ దొరుకుట అరుదు అటిట్ది ముతయ్ముకంటె 

అమూలయ్మైనది. 

సామెతలు 31:29 => యునాన్రు గాని వారందరిని నీవు మించినదానవు అని ఆమె పెనిమిటి ఆమెను 

పొగడును. 

2 పేతురు 1:3 => దేవునిగూరిచ్నటిట్యు మన పర్భువైన యేసునుగూరిచ్నటిట్యునైన 

అనుభవజాఞ్నమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విసత్రించును గాక. 

2 పేతురు 1:4 => ఆ మహిమ గుణాతిశయములనుబటిట్ ఆయన మనకు అమూలయ్ములును 

అతయ్ధికములునైన వాగాద్నములను అనుగర్హించియునాన్డు. దురాశను అనుసరించుటవలన 

లోకమందునన్ భర్షట్ తవ్మును ఈ వాగాద్ నముల మూలముగా మీరు తపిప్ంచుకొని , 

దేవసవ్భావమునందు పాలివారగునటుల్ వాటిని అనుగర్హించెను 

సామెతలు 31:31 => చేసిన పనినిబటిట్ అటిట్దానికి పర్తిఫలమియయ్దగును గవునులయొదద్ ఆమె 

పనులు ఆమెను కొనియాడును. 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 
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రోమీయులకు 13:3 => పర్భుతవ్ము చేయువారు చెడడ్కారయ్ములకేగాని మంచికారయ్ములకు 

భయంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని పరిచారకులు; వారికి భయపడక 

ఉండకోరితివా, మేలు చేయుము, అపుప్డు వారిచేత మెపుప్ పొందుదువు. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 8:18 => మరియు సువారత్ విషయము సంఘములనిన్టిలో పర్సిదిధ్చెందిన 

సహోదరుని అతనితో కూడ పంపుచునాన్ము. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళి ల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

ఆదికాండము 23:16 => అబార్హాము ఎఫోర్ను మాట వినెను. కాబటిట్ హేతు కుమారులకు 

వినబడునటుల్ ఎఫోర్ను చెపిప్న వెల అనగా వరత్కులలో చెలుల్ నాలుగువందల తులముల వెండి 

అబార్హాము తూచి అతని కిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 43:12 => రెటిట్ంపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి 

తిరిగివచిచ్న రూకలు కూడచేత పటుట్కొనిపోయి మరల ఇచిచ్వేయుడి; ఒకవేళ అది పొరబాటై 

యుండును; 

ఆదికాండము 47:16 => అందుకు యోసేపు మీ పశువులను ఇయుయ్డి ; దర్వయ్ము 

వయ్యమైపోయినయెడల మీ పశువులకు పర్తిగా నేను మీకు ధానయ్మిచెచ్దనని చెపెప్ను, కాబటిట్ వారు 
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తమ పశువులను యోసేపునొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి. యోసేపు గుఱఱ్ములను గొఱఱ్ల మందలను 

పశువుల మందలను గాడిదలను తీసికొని వారికి ఆహారమిచెచ్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:16 => జేయ్షఠ్కుమారుడు దేవ్షింపబడినదాని కొడుకైనయెడల, తండిర్ 

తనకు కలిగినదానిని తన కుమారులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్నాడు దేవ్షింపబడినదాని కుమారుడైన 

జేయ్షుఠ్నికి మారుగా పేర్మింపబడినదాని కుమారుని జేయ్షుఠ్నిగా చేయకూడదు. 

రూతు 2:8 => అపుప్డు బోయజు రూతుతో నా కుమారీ, నా మాట వినుము; వేరొక పొలములో 

ఏరుకొనుటకు పోవదుద్, దీనిని విడిచి పోవదుద్, ఇచచ్ట నా పనికతెత్లయొదద్ నిలకడగా ఉండుము. 

రూతు 4:4 => ఈ పుర నివాసుల యెదుటను నా జనుల పెదద్ల యెదుటను ఆ భూమిని 

సంపాదించుకొనుము; ఏమనగా దాని విడిపించుటకు నీవు ఒపుప్కొనినయెడల విడిపింపుము, దాని 

విడిపింపనొలల్నియెడల అది సప్షట్ముగా నాతో చెపుప్ము. నీవు గాక దాని విడిపింపవలసిన 

బంధువుడెవడును లేడు; నీ తరువాతి వాడను నేనే అని బంధువునితో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను 

విడిపించెదననెను. 

1 సమూయేలు 25:7 => నీయొదద్ గొఱఱ్లబొచుచ్ కతిత్రించువారునాన్రను సంగతి నాకు వినబడెను; నీ 

గొఱఱ్కాపరులు మా దగ గ్రనుండగా మేము వారికి ఏ కీడును చేసియుండలేదు; వారు కరెమ్లులో 

నునన్ంతకాలము వారేదియు పోగొటుట్కొనలేదు; 

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 

2 రాజులు 4:7 => ఆమె దైవజనుడైన అతనియొదద్కు వచిచ్ సంగతి తెలియజెపప్గా అతడు నీవు 

పోయి ఆ నూనెను అమిమ్ నీ అపుప్ తీరిచ్ మిగిలినదానితో నీవును నీ పిలల్లును బర్దుకుడని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 10:18 => తరువాత యెహూ జనులందరిని సమకూరిచ్ వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

అహాబు బయలుదేవతకు కొదిద్గానే పూజచేసెను. యెహూ అను నేను అధికముగా పూజ 

చేయబోవుచునాన్ను, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 

కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:9 => వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, 

దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో 

శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, 

దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 

ఎజార్ 8:25 => మా దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచుట విషయములో రాజును అతని మంతుర్లును 

అధిపతులును అకక్డ నునన్ ఇశార్యేలీయులందరును పర్తిషిఠ్ంచిన వెండి బంగారములను 

ఉపకరణములను తూచి వారికి అపప్గించితిని. 

ఎసేత్రు 9:10 => అరీసై అరీదై వైజాతా అను వారిని చంపిరి; అయితే కొలల్సొముమ్ వారు 

పటుట్కొనలేదు. 

కీరత్నలు 119:4 => నీ ఆజఞ్లను జాగర్తత్గా గైకొనవలెనని నీవు మాకు ఆజాఞ్పించియునాన్వు. 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 

ఆమోసు 5:14 => మీరు బర్దుకునటుల్ కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి; ఆలాగు చేసినయెడల మీరనుకొను 

చొపుప్న దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. 

మతత్యి 5:19 => కాబటిట్ యీ యాజఞ్లలో మిగుల అలప్మైన యొకదానినైనను మీరి, మనుషుయ్లకు 

ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో మిగుల అలుప్డనబడును; అయితే 

వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడనబడును. 

రోమీయులకు 2:14 => ధరమ్శాసత్రము లేని అనయ్జనులు సావ్భావికముగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన 

కిర్యలను చేసినయెడల వారు ధరమ్శాసత్రము లేనివారైనను, తమకు తామే ధరమ్శాసత్రమైనటుట్నాన్రు. 
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1 కొరిందీయులకు 7:35 => మీకు ఉరియొడడ్వలెనని కాదుగాని మీరు యోగయ్ పర్వరత్నులై, తొందర 

యేమియు లేక పర్భువు సనిన్ధానవరత్నులై యుండవలెనని యిది మీ పర్యోజనము నిమితత్మే 

చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:4 => మీలో పర్తివాడును, దేవుని ఎరుగని అనయ్జనులవలె 

కామాభిలాషయందు కాక, 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

2 తిమోతి 2:7 => నేను చెపుప్ మాటలు ఆలోచించుకొనుము; అనిన్ విషయములయందు పర్భువు 

నీకు వివేకమను గర్హించును. 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

ఫిలేమోనుకు 1:6 => కీర్సుత్నుబటిట్ మీయందునన్ పర్తి శేర్షఠ్మైన వరము విషయమై నీవు 

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుటవలన ఇతరులు నీ విశావ్సమందు పాలివారగుట అనునది కారయ్కారి 

కావలయునని వేడుకొనుచునాన్ను. 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

యాకోబు 2:12 => సావ్తంతర్య్ము ఇచుచ్ నియమము చొపుప్న తీరుప్ పొందబోవువారికి తగినటుట్గా 

మాటలాడుడి; ఆలాగుననే పర్వరిత్ంచుడి. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 
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వచనము 12 

దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి విషయములోను అనిన్ 

కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, సమృదిధ్కలిగి 

యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:17 => సహోదరులారా, మీరు ననున్ పోలి నడుచుకొనుడి; మేము మీకు 

మాదిరియై యునన్ పర్కారము నడుచుకొను వారిని గురిపెటిట్ చూడుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:32 => యూదులకైనను, గీర్సు దేశసుథ్లకైనను, దేవుని సంఘమునకైనను 

అభయ్ంతరము కలుగజేయకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:33 => ఈలాగు నేను కూడ సవ్పర్యోజనమును కోరక, అనేకులు 

రకిష్ంపబడవలెనని వారి పర్యోజనమును కోరుచు , అనిన్ విషయములలో అందరిని 

సంతోషపెటుట్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:1 => నేను కీర్సుత్ను పోలి నడుచుకొనుచునన్ పర్కారము మీరును ననున్ పోలి 

నడుచుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరెరిగినటేట్ మేము ఫిలిపీప్లో ముందు శర్మపడి అవమానము 

పొంది, యెంతో పోరాటముతో దేవుని సువారత్ను మీకు బోధించుటకై మన దేవునియందు ధైరయ్ము 

తెచుచ్కొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => ఏలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు, అపవితర్మైనది కాదు, 

మోసయుకత్మైనది కాదుగాని 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన 

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => మరియు మేము కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లులమై యునన్ందున 

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => అయితే సత్నయ్మిచుచ్ తలిల్ తన సొంతబిడడ్లను గారవించునటుల్గా, 

మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై యుంటిమి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => మీరు మాకు బహు పిర్యులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష 

గలవారమై దేవుని సువారత్ను మాతర్ము గాక మా పార్ణములను కూడ మీకిచుచ్టకు 

సిదధ్పడియుంటిమి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => తన రాజయ్మునకును మహిమకును మిముమ్ను పిలుచుచునన్ 

దేవునికి తగినటుట్గా మీరు నడుచుకొనవలెనని మేము మీలో పర్తివానిని హెచచ్రించుచు, ధైరయ్పరచుచు 

సాక్షయ్మిచుచ్చు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడడ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:4 => మీలో పర్తివాడును, దేవుని ఎరుగని అనయ్జనులవలె 

కామాభిలాషయందు కాక, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:5 => పరిశుదధ్తయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమును ఎటుల్ 

కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగి యుండుటయే దేవుని చితత్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:7 => పరిశుదుధ్లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవితుర్లుగా 

ఉండుటకు పిలువలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => సహోదరులారా, మావలన పొందిన బోధన పర్కారము కాక 

అకర్మముగా నడుచుకొను పర్తి సహోదరునియొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరట మీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ము. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => ఏలాగు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనో మీకే తెలియును. మేము 

మీ మధయ్ను అకర్మముగా నడుచుకొనలేదు; 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మీరు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనని మముమ్ను మేము 

మాదిరిగా కనుపరచుకొనుటకే యీలాగు చేసితివిు గాని, మాకు అధికారము లేదని చేయలేదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:1 => మోషే ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి యిటల్నెను 

ఇశార్యేలీయులారా, నేను మీ వినికిడిలో నేడు చెపుప్చునన్ కటట్డలను విధులను విని వాటిని నేరుచ్కొని 

వాటిననుసరించి నడువుడి. 

మతత్యి 5:19 => కాబటిట్ యీ యాజఞ్లలో మిగుల అలప్మైన యొకదానినైనను మీరి, మనుషుయ్లకు 

ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో మిగుల అలుప్డనబడును; అయితే 

వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడనబడును. 

మతత్యి 5:20 => శాసు త్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

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. 
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మతత్యి 7:26 => మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయని పర్తివాడు ఇసుకమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్హీనుని పోలియుండును. 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

లూకా 6:46 => నేను చెపుప్ మాటల పర్కారము మీరు చేయక పర్భువా పర్భువా, అని ననున్ పిలుచుట 

ఎందుకు? 

లూకా 8:21 => అందుకాయన దేవుని వాకయ్ము విని, దాని పర్కారము జరిగించు వీరే నా తలిల్యు 

నా సహోదరులునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 2:5 => ఆయన తలిల్ పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెపుప్నది చేయుడనెను. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => మేము మీకు ఆజాఞ్పించువాటిని మీరు చేయుచునాన్రనియు, ఇక 

చేయుదురనియు పర్భువునందు మిముమ్నుగూరిచ్ నమమ్కము కలిగియునాన్ము. 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

2 పేతురు 1:10 => అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏరాప్టును నిశచ్యము 

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:7 => అపుప్డు సమసత్ జాఞ్నమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుకీర్సుత్వలన 

మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును. 
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రోమీయులకు 15:33 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు మీకందరికి తోడైయుండును గాక. ఆమేన . 

రోమీయులకు 16:20 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు సాతానును మీ కాళల్కిర్ంద శీఘర్ముగా చితుక 

తొర్కిక్ంచును. మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీకు తోడైయుండును గాక. 

1 కొరిందీయులకు 14:33 => ఆలాగే పరిశుదుధ్ల సంఘములనిన్టిలో దేవుడు సమాధానమునకే కరత్ 

గాని అలల్రికి కరత్ కాడు. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరు ణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:23 => సమాధానకరత్యగు దేవుడే మిముమ్ను సంపూరణ్ముగా 

పరిశుదధ్పరచును గాక. మీ ఆతమ్యు, జీవమును శరీరమును మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడయందు 

నిందారహితముగాను, సంపూరణ్ముగాను ఉండునటుల్ కాపాడబడును గాక. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

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 . 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 
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యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

2 తిమోతి 4:22 => పర్భువు నీ ఆతమ్కు తోడై యుండును గాక. కృప మీకు తోడై యుండును గాక. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

1 సమూయేలు 20:13 => అయితే నా తండిర్ నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించుచునాన్డని నేను 

తెలిసికొనినయెడల దాని నీకు తెలియజేసి నీవు కేష్మముగా వెళుల్నటుల్ నినున్ పంపివేయనియెడల 

యెహోవా నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయు గాక. యెహోవా నా తండిర్కి తోడుగా ఉండినటుల్ 

నీకును తోడుగా ఉండును గాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:11 => మరియు పర్ధానయాజకుడైన అమరాయ్ యెహోవాకు చెందు సకల 

విషయములను కనిపెటుట్టకు మీమీద ఉనాన్డు, యూదా సంతతివారికి అధిపతియు ఇషామ్యేలు 

కుమారుడునగు జెబదాయ్ రాజు సంగతుల విషయములో పైవాడుగా ఉనాన్డు, లేవీయులు మీకు 

పరిచారకులుగా ఉనాన్రు. ధైరయ్ము వహించుడి, మేలుచేయుటకై యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

కీరత్నలు 119:4 => నీ ఆజఞ్లను జాగర్తత్గా గైకొనవలెనని నీవు మాకు ఆజాఞ్పించియునాన్వు. 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 

యెహెజేక్లు 18:11 => చేయవలసిన మంచి కిర్యలలో దేనినైనను చేయకయుండినయెడల, అనగా 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయుటయు, తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపుటయు, 
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ఆమోసు 5:14 => మీరు బర్దుకునటుల్ కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి; ఆలాగు చేసినయెడల మీరనుకొను 

చొపుప్న దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => మీ నిమితత్ము మేము మీయెడల ఎటిట్వారమై యుంటిమో 

మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:7 => ఏలాగు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనో మీకే తెలియును. మేము 

మీ మధయ్ను అకర్మముగా నడుచుకొనలేదు; 

1 తిమోతి 6:11 => దైవజనుడా, నీవైతే వీటివి విసరిజ్ంచి, నీతిని భకిత్ని విశావ్సమును పేర్మను 

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

2 తిమోతి 1:13 => కీర్సుత్యేసునందుంచవలసిన విశావ్స పేర్మలు కలిగినవాడవై, నీవు నావలన 

వినిన హితవాకయ్ పర్మాణమును గైకొనుము; 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 

వచనము 13 

ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1 => ఫిలిపీప్లో ఉనన్ కీర్సుత్యేసునందలి సకల పరిశుదుధ్లకును అధయ్కుష్లకును 

పరిచారకులకును కీర్సుత్యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

Page  of 522 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

ఫిలిపీప్యులకు 1:3 => మొదటి దినమునుండి ఇదివరకు సువారత్ విషయములో మీరు నాతో 

పాలివారై యుండుట చూచి, 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:7 => తీతు రాకవలన మాతర్మే కాకుండ, అతడు మీ అతయ్భిలాషను మీ 

అంగలారుప్ను నా విషయమై మీకు కలిగిన అతాయ్సకిత్ని మాకు తెలుపుచు, తాను మీ విషయమై 

పొందిన ఆదరణవలన కూడ మముమ్ను ఆదరించెను గనుక నేను మరి ఎకుక్వగ సంతోషించితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

గలతీయులకు 6:6 => వాకోయ్పదేశము పొందువాడు ఉపదేశించు వానికి మంచి పదారథ్ములనిన్టిలో 

భాగమియయ్వలెను. 

కీరత్నలు 85:6 => నీ పర్జలు నీయందు సంతోషించునటుల్ నీవు మరల మముమ్ను బర్దికింపవా?  

హోషేయ 14:7 => అతని నీడయందు నివసించువారు మరలివతుత్రు. ధానయ్మువలె వారు తిరిగి 

మొలుతురు దార్క్షచెటుట్వలె వారు వికసింతురు. లెబానోను దార్క్షరసము వాసనవలె వారు 

పరిమళింతురు. 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

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 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మారుక్ 12:44 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో 

తనకు కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెపెప్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:26 => మీరు విశావ్సమునందు అభివృదిధ్యు ఆనందమును పొందు నిమితత్ము, 

నేను జీవించి మీ అందరితో కూడ కలిసియుందునని నాకు తెలియును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:30 => గనుక పూరాణ్నందముతో పర్భువునందు అతనిని చేరుచ్కొని అటిట్వారిని 

ఘనపరచుడి. 

2 యోహాను 1:4 => తండిర్వలన మనము ఆజఞ్ను పొందిన పర్కారము నీ పిలల్లలో కొందరు 

సతయ్మును అనుసరించి నడుచుచుండుట కనుగొని బహుగా సంతోషించుచునాన్ను. 

వచనము 14 

అయినను నా శర్మలో మీరు పాలుపుచుచ్కొనినది మంచిపని. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 
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2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 28:20 => అపుప్డు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండిర్ యింటికి కేష్మముగా వచుచ్నటుల్ 

దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళుల్చునన్ యీ మారగ్ములో ననున్ కాపాడి, 

నిరగ్మకాండము 2:21 => మోషే ఆ మనుషుయ్నితో నివసించుటకు సమమ్తించెను. అతడు తన 

కుమారెత్యైన సిపోప్రాను మోషేకిచెచ్ను. 

మతత్యి 6:31 => కాబటిట్ ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని 

చింతింపకుడి; అనయ్జనులు వీటనిన్టి విషయమై విచారింతురు. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 6:34 => రేపటినిగూరిచ్ చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూరిచ్ 

చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును. 
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లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

1 తిమోతి 6:7 => మనమీలోకములోనికి ఏమియు తేలేదు, దీనిలోనుండి ఏమియు తీసికొని 

పోలేము.  

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

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.  

ఆదికాండము 33:11 => నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  

ఎసేత్రు 5:13 => అయితే యూదుడైన మొరెద్కై రాజుగుమమ్మున కూరుచ్నియుండుట నేను 

చూచునంత కాలము ఆ పదవి అంతటివలన నాకు పర్యోజనమేమియు లేదని అతడు చెపప్గా 

సామెతలు 19:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జీవసాధనము అది 

కలిగినవాడు తృపుత్డై అపాయము లేకుండ బర్దుకును. 
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యోహాను 21:5 => యేసు పిలల్లారా, భోజనమునకు మీయొదద్ ఏమైన ఉనన్దా? అని వారిని 

అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, 

మేము ఓడ ఎకిక్ వెళి ల్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగు గ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

1 కొరిందీయులకు 7:21 => దాసుడవై యుండగా పిలువబడితివా? చింతపడవదుద్ గాని 

సవ్తంతుర్డవగుటకు శకిత్ కలిగినయెడల, సవ్తంతుర్డవగుట మరి మంచిది. 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 15 

ఫిలిపీప్యులారా, సువారత్ను నేను బోధింప నారంభించి మాసిదోనియలోనుండి వచిచ్నపుప్డు ఇచుచ్ 

విషయములోను పుచుచ్కొను విషయములోను మీరు తపప్ మరి ఏ సంఘపువారును నాతో పాలివారు 

కాలేదని మీకే తెలియును. 
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1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱి ఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 6:6 => పవితర్తతోను జాఞ్నముతోను దీరఘ్శాంతముతోను దయతోను 

పరిశుదాధ్తమ్వలనను నిషక్పటమైన పేర్మతోను 

2 కొరిందీయులకు 6:7 => సతయ్వాకయ్ము చెపుప్టవలనను దేవుని బలమువలనను కుడియెడమల నీతి 

ఆయుధములు కలిగి, 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 
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2 కొరిందీయులకు 6 : 9 = > మేము మోసగాండర్మైనటుల్ండియు సతయ్వంతులము ; 

తెలియబడనివారమైనటుల్ండియు బాగుగ తెలియబడినవారము; చనిపోవుచునన్వారమైనటుల్ండియు 

ఇదిగో బర్దుకుచునన్వారము; శికిష్ంపబడినవారమైనటుల్ండియు చంపబడనివారము; 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

2 కొరిందీయులకు 11:7 => మిముమ్ను హెచిచ్ంపవలెనని మీకు దేవుని సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుచు ననున్ నేనే తగిగ్ంచుకొనినందున పాపము చేసితినా? 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 12:7 => నాకు కలిగిన పర్తయ్క్షతలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున నేను 

అతయ్ధికముగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము నాకు శరీరములో ఒక ములుల్, నేను అతయ్ధికముగా 

హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము, ననున్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ దూతగా ఉంచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 
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2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:10 => అరణయ్పర్దేశములోను భీకరధవ్నిగల పాడైన యెడారిలోను వాని 

కనుగొని ఆవరించి పరామరిశ్ంచి తన కనుపాపనువలె వాని కాపాడెను. 

నెహెమాయ్ 9:20 => వారికి భోధించుటకు నీ యుపకారాతమ్ను దయచేసితివి, నీవిచిచ్న మనాన్ను 

ఇయయ్క మానలేదు; వారి దాహమునకు ఉదకమిచిచ్తివి. 

యెషయా 8:11 => ఈ జనులమారగ్మున నడువకూడదని యెహోవా బహు బలముగా నాతో 

చెపిప్యునాన్డు; ననున్ గదిద్ంచి యీ మాట సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగు గ్పడితిని.  

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:20 => అయితే మీరు యేసునుగూరిచ్ విని, 

ఎఫెసీయులకు 4:21 => ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు 

ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 

ఆదికాండము 33:11 => నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  
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నిరగ్మకాండము 2:21 => మోషే ఆ మనుషుయ్నితో నివసించుటకు సమమ్తించెను. అతడు తన 

కుమారెత్యైన సిపోప్రాను మోషేకిచెచ్ను. 

1 రాజులు 13:14 => మసత్కివృక్షము కిర్ంద అతడు కూరుచ్ండగా చూచి యూదాదేశములోనుండి 

వచిచ్న దైవజనుడవు నీవేనా? అని అడుగగా అతడు నేనే అనెను. 

ఎసేత్రు 5:13 => అయితే యూదుడైన మొరెద్కై రాజుగుమమ్మున కూరుచ్నియుండుట నేను 

చూచునంత కాలము ఆ పదవి అంతటివలన నాకు పర్యోజనమేమియు లేదని అతడు చెపప్గా 

సామెతలు 19:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జీవసాధనము అది 

కలిగినవాడు తృపుత్డై అపాయము లేకుండ బర్దుకును. 

లూకా 6:25 => అయోయ్ యిపుప్డు (కడుపు) నిండియునన్ వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయోయ్ 

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, 

మేము ఓడ ఎకిక్ వెళి ల్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

వచనము 16 

ఏలయనగా థెసస్లొనీకలో కూడ మీరు మాటిమాటికి నా అవసరము తీరుచ్టకు సహాయము చేసితిరి. 
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యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 3:4 => కీర్సుత్దావ్రా దేవునియెడల మాకిటిట్ నమమ్కము కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 3:5 => మావలన ఏదైన అయినటుల్గా ఆలోచించుటకు మాయంతట మేమే 

సమరుథ్లమని కాదు; మా సామరథ్య్ము దేవుని వలననే కలిగియునన్ది. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 3:16 => కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 

ఎఫెసీయులకు 6:10 => తుదకు పర్భువు యొకక్ మహాశకిత్నిబటిట్ ఆయనయందు బలవంతులై 

యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:11 => ఆయనకు తగినటుట్గా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన 

పూరణ్మైన ఓరుప్ను దీరఘ్శాంతమును కనుపరచునటుల్ ఆయన మహిమ శకిత్నిబటిట్ సంపూరణ్ బలముతో 

బలపరచబడవలెననియు, 
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యెషయా 40:29 => సొమమ్సిలిల్నవారికి బలమిచుచ్వాడు ఆయనే శకిత్హీనులకు బలాభివృదిధ్ 

కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

యెషయా 40:30 => బాలురు సొమమ్సిలుల్దురు అలయుదురు యౌవనసుథ్లు తపప్క తొటిర్లుల్దురు 

యెషయా 40:31 => యెహోవాకొరకు ఎదురుచూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు 

పకిష్రాజులవలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెతుత్దురు సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు. 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగు గ్పడుదురు  

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

నిరగ్మకాండము 15:2 => యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. 

ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 

సంఖాయ్కాండము 13:30 => కాలేబు మోషే యెదుట జనులను నిమమ్ళపరచి మనము నిశచ్యముగా 

వెళుల్దుము; దాని సావ్ధీనపరచుకొందుము; దాని జయించుటకు మన శకిత్ చాలుననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:8 => మీరు బలము గలిగి సావ్ధీనపరచుకొనుటకై నది దాటి వెళుల్చునన్ 

ఆ దేశమందు పర్వేశించి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 
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యెహోషువ 14:12 => కాబటిట్ ఆ దినమున యెహోవా సెలవిచిచ్న యీ కొండ పర్దేశమును నాకు 

దయచేయుము; అనాకీయులును పార్కారముగల గొపప్ పటట్ణములును అకక్డ ఉనన్ సంగతి ఆ 

దినమున నీకు వినబడెను. యెహోవా నాకు తోడైయుండినయెడల యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ వారి 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొందును. 

యెహోషువ 17:13 => ఇశార్యేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయులచేత 

వెటిట్పనులు చేయించుకొనిరి కాని వారి దేశమును పూరిత్గా సావ్ధీనపరచుకొనలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 1:19 => యెహోవా యూదా వంశసుథ్లకు తోడైయునన్ందున వారు 

మ నయ్ దే శ ము ను సావ్ ధీ న ప ర చు కొ ని రి . అ యి తే మై దా న మం దు ని వ సిం చు వా రి కి 

ఇనుపరథములునన్ందున వారిని వెళల్గొటట్లేకపోయిరి. 

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 సమూయేలు 2:4 => పర్ఖాయ్తినొందిన విలుకాండుర్ ఓడిపోవుదురు తొటిర్లిల్నవారు బలము 

ధరించుదురు. 

1 సమూయేలు 15:29 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు ఆధారమైనవాడు నరుడు కాడు, ఆయన 

అబదధ్మాడడు, పశాచ్తాత్ప పడడు. 

1 సమూయేలు 17:45 => దావీదు నీవు కతిత్యు ఈటెయు బలెల్మును ధరించుకొని నా మీదికి 

వచుచ్చునాన్వు అయితే నీవు తిరసక్రించిన ఇశార్యేలీయుల సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పేరట 

నేను నీమీదికి వచుచ్చునాన్ను. 

2 సమూయేలు 22:30 => నీ సహాయముచేత నేను సైనయ్ములను జయింతును నా దేవుని 

సహాయమువలన నేను పార్కారములను దాటుదును. 

2 సమూయేలు 22:33 => దేవుడు నాకు బలమైన కోటగా ఉనాన్డు ఆయన తన మారగ్మునందు 

యథారథ్వంతులను నడిపించును. 
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1 రాజులు 13:14 => మసత్కివృక్షము కిర్ంద అతడు కూరుచ్ండగా చూచి యూదాదేశములోనుండి 

వచిచ్న దైవజనుడవు నీవేనా? అని అడుగగా అతడు నేనే అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:28 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. మహిమా 

బలమును యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:16 => లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును 

నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 

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 18:1 => యెహోవా నా బలమా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 27:14 => ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీ హృదయమును నిబబ్రముగా నుంచుకొనుము 

యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము.  

కీరత్నలు 43:2 => నీవు నాకు దురగ్మైన దేవుడవు ననున్ తోర్సివేసితి వేమి? నేను శతుర్బాధచేత 

దుఃఖాకార్ంతుడనై సంచరింప నేల?  

కీరత్నలు 44:5 => నీవలన మా విరోధులను అణచివేయుదుము నీ నామమువలననే, మామీదికి 

లేచువారిని మేము తొర్కిక్వేయుదుము. 

కీరత్నలు 68:35 => తన పరిశుదధ్ సథ్లములలో దేవుడు భీకరుడు ఇశార్యేలు దేవుడే తన పర్జలకు 

బలపరాకర్మముల ననుగర్హించుచునాన్డు దేవుడు సుత్తినొందును గాక. 
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కీరత్నలు 71:16 => పర్భువైన యెహోవాయొకక్ బలవతాక్రయ్ములనుబటిట్ నేను వరిణ్ంప 

మొదలుపెటెట్దను నీ నీతినిమాతర్మే నేను వరిణ్ంచెదను. 

కీరత్నలు 81:1 => మనకు బలమైయునన్ దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 84:5 => నీవలన బలమునొందు మనుషుయ్లు ధనుయ్లు యాతర్చేయు మారగ్ములు వారికి 

అతి పిర్యములు. 

కీరత్నలు 86:16 => నాతటుట్ తిరిగి ననున్ కరుణింపుము నీ సేవకునికి నీ బలము అనుగర్హింపుము నీ 

సేవకురాలి కుమారుని రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 89:17 => వారి బలమునకు అతిశయాసప్దము నీవే నీ దయచేతనే మా కొముమ్ 

హెచిచ్ంపబడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:8 => నీ కటట్డలను నేను గైకొందును ననున్ బొతిత్గా విడనాడకుము. 

కీరత్నలు 119:28 => వయ్సనమువలన నా పార్ణము నీరైపోయెను నీ వాకయ్ముచేత ననున్ 

సిథ్రపరచుము. 

కీరత్నలు 119:173 => నేను నీ ఉపదేశములను కోరుకొనియునాన్ను నీ చెయియ్ నాకు 

సహాయమగును గాక. 

కీరత్నలు 138:3 => నేను మొఱఱ్పెటిట్న దినమున నీవు నాకు ఉతత్రమిచిచ్తివి. నా పార్ణములో తార్ణ 

పుటిట్ంచి ననున్ ధైరయ్పరచితివి.  

సామెతలు 10:29 => యథారథ్వంతునికి యెహోవా యేరాప్టు ఆశర్యదురగ్ము పాపము చేయువారికి 

అది నాశనకరము. 

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 
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హోషేయ 14:8 => ఎఫార్యిమూ బొమమ్లతో నాకిక నిమితత్మేమి? నేనే ఆలకించుచునాన్ను, నేనే 

ఎఫార్యిమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుచునాన్ను, నేను చిగురుపెటుట్ సరళవృక్షమువంటి వాడను, 

నావలననే నీకు ఫలము కలుగును. 

హబకూక్కు 3:19 => పర్భువగు యెహోవాయే నాకు బలము ఆయన నా కాళల్ను లేడికాళల్వలె 

చేయును ఉనన్తసథ్లములమీద ఆయన ననున్ నడవచేయును. 

జెకరాయ్ 10:12 => నేను వారిని యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయుదును, ఆయన నామము 

సమ్రించుచు వారు వయ్వహరింతురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

మతత్యి 14:29 => ఆయన రమమ్నగానే పేతురు దోనెదిగి యేసునొదద్కు వెళుల్టకు నీళల్మీద నడచెను 

గాని 

లూకా 6:25 => అయోయ్ యిపుప్డు (కడుపు) నిండియునన్ వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయోయ్ 

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

లూకా 17:5 => అపొసత్లులు మా విశావ్సము వృదిధ్పొందించుమని పర్భువుతో చెపప్గా 

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 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 
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1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

2 కొరిందీయులకు 4:1 => కాబటిట్ ఈ పరిచరయ్ పొందినందున కరుణింపబడినవారమై 

అధైరయ్పడము. 

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 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగు గ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 2:1 => నా కుమారుడా, కీర్సుత్యేసు నందునన్ కృపచేత బలవంతుడవు కముమ్. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 
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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. 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

వచనము 17 

నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి 

చెపుప్చునాన్ను. 

1 రాజులు 8:18 => యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా నామ ఘనతకు 

ఒక మందిరము కటిట్ంచుటకు నీవు తాతప్రయ్ము కలిగియునాన్వు, ఆ తాతప్రయ్ము మంచిదే; 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:8 => అయితే యెహోవా నా తండిర్యైన దావీదుతో సెలవిచిచ్నదేమనగా నా 

నామ ఘనతకొరకు మందిరమును కటిట్ంపవలెనని నీవు ఉదేద్శించిన యుదేద్శము మంచిదే గాని 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

3 యోహాను 1:5 => పిర్యుడా, వారు పరదేశులైనను సహోదరులుగా ఉనన్వారికి నీవు చేసినదెలల్ 

విశావ్సికి తగినటుట్గా చేయుచునాన్వు. 

3 యోహాను 1:6 => వారు నీ పేర్మనుగూరిచ్ సంఘము ఎదుట సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు 

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 
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3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

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. 

రోమీయులకు 15:27 => అవును వారిషట్పడి దానిని చేసిరి; వారు వీరికి ఋణసుథ్లు; ఎటల్నగా 

అనయ్జనులు వీరి ఆతమ్ సంబంధమైన విషయములలో పాలివారైయునాన్రు గనుక శరీర సంబంధమైన 

విషయములలో వీరికి సహాయముచేయ బదుధ్లై యునాన్రు 

1 కొరిందీయులకు 9:10 => కేవలము మనకొరకు దీనిని చెపుప్చునాన్డా? అవును, మనకొరకే గదా 

యీ మాట వార్యబడెను? ఏలయనగా, దునున్వాడు ఆశతో దునన్వలెను, కళల్ము తొర్కిక్ంచువాడు 

పంటలో పాలు పొందుదునను ఆశతో తొర్కిక్ంపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:11 => మీకొరకు ఆతమ్సంబంధమైనవి మేము వితిత్యుండగా మీవలన 

శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొపప్ కారయ్మా? 

గలతీయులకు 6:6 => వాకోయ్పదేశము పొందువాడు ఉపదేశించు వానికి మంచి పదారథ్ములనిన్టిలో 

భాగమియయ్వలెను. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 
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హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

రోమీయులకు 16:2 => ఆమెకు మీవలన కావలసినది ఏదైన ఉనన్యెడల సహాయము చేయవలెనని 

ఆమెనుగూరిచ్ మీకు సిఫారసు చేయుచునాన్ను; ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలైయుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:8 => మీకు పరిచరయ్ చేయుటకై నేనితర సంఘములవలన జీతము 

పుచుచ్కొని, వారి ధనము దొంగిలినవాడనైతిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:5 => గనుక మీ అందరి నిమితత్ము నేను చేయు పర్తి పార్రథ్నలో ఎలల్పుప్డును 

సంతోషముతో పార్రథ్న చేయుచు,  

హెబీర్యులకు 10:33 => ఒక విధముగా చూచితే, మీరు నిందలను బాధలను అనుభవించుటచేత 

పదిమందిలో ఆరడి పడితిరి; మరియొక విధముగా చూచితే, వాటి ననుభవించినవారితో 

పాలివారలైతిరి. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

యాకోబు 2:8 => మెటుట్కు నీవలె నీ పొరుగువాని పేర్మించుమను లేఖనములో ఉనన్టిట్ పార్ముఖయ్మైన 

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

3 యోహాను 1:6 => వారు నీ పేర్మనుగూరిచ్ సంఘము ఎదుట సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు 

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

వచనము 18 
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నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని 

యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, దేవునికి పీర్తికరమును 

ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 

2 రాజులు 5:20 => అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ 

నయమాను తీసికొనివచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని, 

యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొనిపోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను 

తీసికొందుననుకొని 

2 కొరిందీయులకు 11:8 => మీకు పరిచరయ్ చేయుటకై నేనితర సంఘములవలన జీతము 

పుచుచ్కొని, వారి ధనము దొంగిలినవాడనైతిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

2 కొరిందీయులకు 11:10 => కీర్సుత్ సతయ్ము నాయందు ఉండుటవలన అకయ పార్ంతములయందు 

నేనీలాగు అతిశయపడకుండ, ననున్ ఆటంకపరచుటకు ఎవరి తరముకాదు. 

2 కొరిందీయులకు 11:11 => ఎందువలన? నేను మిముమ్ను పేర్మింపనందువలననా? దేవునికే 

తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 11:12 => అతిశయ కారణము వెదకువారు ఏవిషయములో 

అతిశయించుచునాన్రో, ఆ విషయములో వారును మావలెనే యునాన్రని కనబడు నిమితత్ము వారికి 

కారణము దొరకకుండ కొటిట్వేయుటకు, నేను చేయుచునన్ పర్కారమే ఇక ముందుకును చేతును 
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2 కొరిందీయులకు 12:11 => నేనవివేకినైతిని, మీరే ననున్ బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత 

మెపుప్ పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాతర్పువాడను కాకపోయినను మికిక్లి శేర్షుఠ్లైన 

యీ అపొసత్లులకంటె నేను ఏ విషయములోను తకుక్వవాడను కాను. 

2 కొరిందీయులకు 12:12 => సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను 

చేయుటవలన, అపొసత్లుని యొకక్ చిహన్ములు పూరణ్మైన ఓరిమితో మీ మధయ్ను నిజముగా 

కనుపరచబడెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:13 => నేను మీకు భారముగా ఉండకపోతినను విషయములో తపప్, మరి ఏ 

విషయములో మీరితర సంఘములకంటె తకుక్వవారైతిరి? నేను చేసిన యీ అనాయ్యమును 

క్షమించుడి. 

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

2 కొరిందీయులకు 12:15 => కాబటిట్ నాకు కలిగినది యావతుత్ మీ ఆతమ్లకొరకు బహు 

సంతోషముగా వయ్యపరచెదను; ననున్ను నేను వయ్యపరచుకొందును. నేను మిముమ్ను ఎంత 

యెకుక్వగా పేర్మించుచునాన్నో అంత తకుక్వగా మీరు ననున్ పేర్మింతురా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:40 => వారు చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి వచిచ్ లూదియ యింటికి 

వెళి ల్రి; అకక్డి సహోదరులను చూచి, ఆదరించి బయలుదేరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:1 => వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్నియ పటట్ణములమీదుగా వెళి ల్ 

థెసస్లొనీకకు వచిచ్రి. అకక్డ యూదుల సమాజమందిరమొకటి యుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళి ల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 

Page  of 543 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:4 => వారిలో కొందరును, భకిత్పరులగు గీర్సుదేశసుథ్లలో 

చాలమందియు, ఘనతగల సతరీలలో అనేకులును ఒపుప్కొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

2 సమూయేలు 17:29 => తేనె వెనన్ గొఱఱ్లు జునున్ముదద్లు దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులును 

భోజనము చేయుటకై తీసికొనివచిచ్రి. 

పర్సంగి 10:19 => నవువ్లాటలు పుటిట్ంచుటకై వారు విందు చేయుదురు, దార్కాష్రసపానము వారి 

పార్ణమునకు సంతోషకరము; దర్వయ్ము అనిన్టికి అకక్రకు వచుచ్ను. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:11 => ఓ కొరింథీయులారా, అరమర లేకుండ మీతో మాటలాడుచునాన్ను, 

మా హృదయము విశాలపరచబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

1 యోహాను 2:24 => అయితే మీరు మొదటనుండి దేనిని వింటిరో అది మీలో నిలువనియుయ్డి; 

మీరు మొదటనుండి వినినది మీలో నిలిచినయెడల, మీరు కూడ కుమారుని యందును తండిర్ 

యందును నిలుతురు. 

వచనము 19 

కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా పర్యాసమును కషట్మును మీకు 

జాఞ్పకమునన్ది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భారముగా ఉండకూడదని రాతిర్ంబగళుల్ కషట్ముచేసి 

జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని సువారత్ పర్కటించితిమి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:18 => కాబటిట్ మేము మీయొదద్కు రావలెనని యుంటిమి; పౌలను నేను 

పలుమారు రావలెనని యుంటిని గాని సాతాను మముమ్ను అభయ్ంతరపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:1 => వారు అంఫిపొలి, అపొలోల్నియ పటట్ణములమీదుగా వెళి ల్ 

థెసస్లొనీకకు వచిచ్రి. అకక్డ యూదుల సమాజమందిరమొకటి యుండెను 

2 కొరిందీయులకు 11:9 => మరియు నేను మీయొదద్నునన్పుప్డు నాకకక్ర కలిగియుండగా 

నేనెవనిమీదను భారము మోపలేదు; మాసిదోనియనుండి సహోదరులు వచిచ్ నా అకక్ర తీరిచ్రి. పర్తి 

విషయములోను నేను మీకు భారముగా ఉండకుండ జాగర్తత్పడితిని, ఇక ముందుకును 

జాగర్తత్పడుదును 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

వచనము 20 

మన తండిర్యైన దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఫిలిపీప్యులకు 4:11 => నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెపుప్టలేదు; నేనేసిథ్తిలో ఉనన్ను 

ఆసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగియుండ నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

మలాకీ 1:10 => మీలో ఒకడు నా బలిపీఠముమీద నిరరథ్కముగా అగిన్ రాజబెటట్కుండునటుల్ నా 

మందిరపు వాకిండల్ను మూయువాడొకడు మీలో ఉండినయెడల మేలు; మీయందు నాకిషట్ములేదు, 

మీచేత నేను నైవేదయ్మును అంగీకరింపనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:33 => ఎవని వెండినైనను, బంగారమునైనను వసత్రములనైనను నేను 

ఆశింపలేదు; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:34 => నా అవసరముల నిమితత్మును నాతో ఉనన్వారి నిమితత్మును ఈ 

నాచేతులు కషట్పడినవని మీకే తెలియును. 

1 కొరిందీయులకు 9:12 => ఇతరులకు మీపైని యీ అధికారములో పాలు కలిగినయెడల మాకు 

ఎకుక్వ కలదుగదా? అయితే మేము ఈ అధికారమును వినియోగించుకొనలేదు; కీర్సుత్ సువారత్కు ఏ 

అభయ్ంతరమైనను కలుగజేయకుండుటకై అనిన్టిని సహించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 9:13 => ఆలయకృతయ్ములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము 

చేయుచునాన్రనియు, బలిపీఠమునొదద్ కనిపెటుట్కొని యుండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై 

యునాన్రనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 9:14 => ఆలాగున సువారత్ పర్చురించువారు సువారత్వలన జీవింపవలెనని 

పర్భువు నియమించియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 9:15 => నేనైతే వీటిలో దేనినైనను వినియోగించుకొనలేదు; మీరు నాయెడల 

యీలాగున జరుపవలెనని ఈ సంగతులు వార్యను లేదు. ఎవడైనను నా అతిశయమును నిరరథ్కము 

చేయుటకంటె నాకు మరణమే మేలు. 

2 కొరిందీయులకు 11:16 => నేను అవివేకినని యెవడును తలంచవదద్ని మరల చెపుప్చునాన్ను. 

అటుల్ తలంచినయెడల నేను కొంచెము అతిశయపడునటుల్ ననున్ అవివేకినైనటుట్గానే చేరుచ్కొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 
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1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

మీకా 7:1 => వేసవికాలపు పండల్ను ఏరుకొనిన తరువాతను, దార్క్షపండల్ పరిగె ఏరుకొనిన 

తరువాతను ఏలాగుండునో నా సిథ్తి ఆలాగేయునన్ది. దార్క్షపండల్ గెల యొకటియు లేకపోయెను, నా 

పార్ణమునకిషట్మైన యొక కొర్తత్ అంజూరపు పండైనను లేకపోయెను. 

యోహాను 15:8 => మీరు బహుగా ఫలించుటవలన నా తండిర్ మహిమపరచబడును; ఇందువలన 

మీరు నా శిషుయ్లగుదురు. 

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 15:28 => ఈ పనిని ముగించి యీ ఫలమును వారికపప్గించి, నేను, మీ 

పటట్ణముమీదుగా సెప్యినునకు పర్యాణముచేతును. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

Page  of 547 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

తీతుకు 3:14 => మన వారును నిషఫ్లులు కాకుండు నిమితత్ము అవసరమునుబటిట్ 

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

మతత్యి 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

పంపినవాని చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

లూకా 14:12 => మరియు ఆయన తనున్ పిలిచినవానితో ఇటల్నెను నీవు పగటి విందైనను రాతిర్ 

విందైనను చేయునపుప్డు, నీ సేన్హితులనైనను నీ సహోదరులనైనను నీ బంధువులనైనను 

ధనవంతులగు నీ పొరుగువారినైనను పిలువవదుద్; వారు ఒకవేళ నినున్ మరల పిలుతురు గనుక నీకు 

పర్తుయ్పకారము కలుగును. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

లూకా 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 

Page  of 549 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

నిరగ్మకాండము 36:5 => మోషేతో చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పని విషయమైన 

సేవకొరకు పర్జలు కావలసిన దానికంటె బహు విసాత్రము తీసికొని వచుచ్చునాన్రని చెపప్గా 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 11:17 => దయగలవాడు తనకే మేలు చేసికొనును కూర్రుడు తన శరీరమునకు బాధ 

తెచుచ్కొనును 

సామెతలు 31:31 => చేసిన పనినిబటిట్ అటిట్దానికి పర్తిఫలమియయ్దగును గవునులయొదద్ ఆమె 

పనులు ఆమెను కొనియాడును. 

యెషయా 23:18 => వేశయ్ జీతముగా ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును అది 

కూరచ్బడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్ 

భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్రములకును ఆ పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.  

మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

లూకా 6:38 => క్షమించుడి, అపుప్డు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయుయ్డి, అపుప్డు మీకియయ్బడును; 

అణచి, కుదిలించి, దిగజారునటుల్ నిండు కొలతను మనుషుయ్లు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ 

కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 10:7 => వారు మీకిచుచ్ పదారథ్ములను తినుచు తార్గుచు ఆ యింటిలోనే యుండుడి, 

పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు. ఇంటింటికి తిరుగవదుద్. 

లూకా 13:6 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక మనుషుయ్ని దార్క్షతోటలో 

అంజూరపు చెటొట్కటి నాటబడియుండెను. అతడు దాని పండుల్ వెదక వచిచ్నపుప్డు ఏమియు 

దొరకలేదు 
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యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచిచ్ భోజనముపెటిట్, 

దేవునియందు విశావ్సముంచినవాడై తన ఇంటివారందరితోకూడ ఆనందించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:13 => సహోదరులారా, నేను ఇతరులైన అనయ్జనులలో ఫలము పొందినటుల్ 

మీలోకూడ ఫలమేదైనను పొందవలెనని అనేక పరాయ్యములు మీయొదద్కు రానుదేద్శించితిని; గాని 

యిదివరకు ఆటంకపరచబడితిని; ఇది మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

రోమీయులకు 7:4 => కావున నా సహోదరులారా, మనము దేవునికొరకు ఫలమును ఫలించునటుల్ 

మృతులలోనుండి లేపబడిన కీర్సుత్ అను వేరొకని చేరుటకై మీరును ఆయన శరీరముదావ్రా 

ధరమ్శాసత్రము విషయమై మృతులైతిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 8:10 => ఇందునుగూరిచ్ నా తాతప్రయ్ము చెపుప్చునాన్ను; సంవతస్రము 

కిర్ందటనే యీ కారయ్ము చేయుటయందే గాక చేయ తలపెటుట్టయందు కూడ మొదటివారైయుండిన 

మీకు మేలు 
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2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 12:14 => ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొదద్కు వచుచ్టకు సిదధ్ముగా 

ఉనాన్ను; వచిచ్నపుప్డు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొతుత్ను కాదు మిముమ్నే కోరుచునాన్ను. 

పిలల్లు తలిదండుర్లకొరకు కాదు తలిదండుర్లే పిలల్లకొరకు ఆసిత్ కూరచ్తగినది గదా 

కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

వచనము 21 

పర్తి పరిశుదుధ్నికి కీర్సుత్యేసునందు వందనములు చెపుప్డి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:25 => మరియు నా సహోదరుడును, జత పనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ 

దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫొర్దితును మీయొదద్కు పంపుట అగతయ్మని 

అనుకొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:26 => అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని 

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 
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యోహాను 12:3 => అపుప్డు మరియ మికిక్లి విలువగల అచచ్ జటామాంసి అతత్రు ఒక సేరునన్ర 

యెతుత్ తీసికొని, యేసు పాదములకు పూసి తన తలవెండుర్కలతో ఆయన పాదములు తుడిచెను; ఇలుల్ 

ఆ అతత్రు వాసనతో నిండెను 

యోహాను 12:4 => ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు అనగా ఆయనను అపప్గింపనైయునన్ ఇసక్రియోతు 

యూదా 

యోహాను 12:5 => యీ అతత్రెందుకు మూడువందల దేనారములకు అమిమ్ బీదలకు ఇయయ్లేదనెను. 

యోహాను 12:6 => వాడీలాగు చెపిప్నది బీదలమీద శర్ధధ్కలిగి కాదుగాని వాడు దొంగయైయుండి, 

తన దగ గ్ర డబుబ్సంచి యుండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచెచ్ను గనుక ఆలాగు 

చెపెప్ను. 

యోహాను 12:7 => కాబటిట్ యేసు ననున్ పాతిపెటుట్ దినమునకు ఆమెను దీని నుంచుకొననియుయ్డి; 

యోహాను 12:8 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోకూడ ఉందురుగాని నేనెలల్పుప్డు మీతో ఉండనని 

చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:15 => రకిష్ంపబడువారి పటల్ను నశించువారి పటల్ను మేము దేవునికి కీర్సుత్ 

సువాసనయై యునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 
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రోమీయులకు 12:1 => కాబటిట్ సహోదరులారా, పరిశుదధ్మును దేవునికి అనుకూలమునైన 

సజీవయాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమరిప్ంచుకొనుడని దేవుని వాతస్లయ్మునుబటిట్ 

మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. ఇటిట్ సేవ మీకు యుకత్మైనది. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

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 

ఆదికాండము 33:11 => నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  

నిరగ్మకాండము 29:18 => బలిపీఠముమీద ఆ పొటేట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు 

దహనబలి, యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

నిరగ్మకాండము 36:5 => మోషేతో చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పని విషయమైన 

సేవకొరకు పర్జలు కావలసిన దానికంటె బహు విసాత్రము తీసికొని వచుచ్చునాన్రని చెపప్గా 

లేవీయకాండము 1:4 => అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన చెయియ్నుంచవలెను; 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును. 

లేవీయకాండము 1:9 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలియగునటుల్ యాజకుడు 

దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 2:9 => అపుప్డు యాజకుడు ఆ నైవేదయ్ములో ఒక భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా తీసి 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని దహింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:62 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను 
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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 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:12 => పదియవ భాగమిచుచ్ సంవతస్రమున, అనగా మూడవ 

సంవతస్రమున నీ వచుచ్బడిలో పదియవ వంతును చెలిల్ంచి, అది లేవీయులకును పరదేశులకును 

తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఇయయ్వలెను. వారు నీ గార్మములలో తిని తృపిత్పొందిన తరువాత 

రూతు 1:8 => నయోమి తన యిదద్రు కోడండర్ను చూచి మీరు మీ తలుల్ల యిండల్కు తిరిగివెళుల్డి; 

చనిపోయిన వారియెడలను నాయెడలను మీరు దయచూపినటుల్ యెహోవా మీయెడల దయచూపును 

గాక; 

2 రాజులు 4:13 => అతడు నీవు ఇంత శర్దాధ్ భకుత్లు మాయందు కనుపరచితివి నీకు నేనేమి 

చేయవలెను? రాజుతోనైనను సైనాయ్ధిపతితోనైనను నినున్గూరిచ్ నేను మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్వా 

అని అడుగుమని గేహజీకి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వాడు ఆ పర్కారము ఆమెతో అనెను. అందుకామె నేను నా 

సవ్జనులలో కాపురమునాన్ననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 
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యోబు 22:3 => నీవు నీతిమంతుడవై యుండుట సరవ్శకుత్డగు దేవునికి సంతోషమా? నీవు 

యథారథ్వంతుడవై పర్వరిత్ంచుట ఆయనకు లాభకరమా? 

కీరత్నలు 51:17 => విరిగిన మనసేస్ దేవునికిషట్మైన బలులు దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును 

నీవు అలక్షయ్ము చేయవు. 

కీరత్నలు 96:8 => యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమ ఆయనకు చెలిల్ంచుడి నైవేదయ్ము తీసికొని 

ఆయన ఆవరణములలోనికి రండి. 

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 16:7 => ఒకని పర్వరత్న యెహోవాకు పీర్తికరమగునపుప్డు ఆయన వాని శతుర్వులను 

సహా వానికి మితుర్లుగా చేయును. 

పరమగీతము 1:3 => నీవు పూసికొను పరిమళతైలము సువాసనగలది నీ పేరు పోయబడిన 

పరిమళతైలముతో సమానము కనయ్కలు నినున్ పేర్మించుదురు. 

పరమగీతము 1:12 => రాజు విందుకు కూరుచ్ండియుండగా నా పరిమళతైలపు సువాసన 

వాయ్పించెను. 

పరమగీతము 3:6 => ధూమ సత్ంభములవలె అరణయ్మారగ్ముగా వచుచ్ ఇది ఏమి? గోపరసముతోను 

సాంబార్ణితోను వరత్కులముమ్ వివిధమైన సుగంధ చూరణ్ములతోను పరిమళించుచు వచుచ్ ఇది ఏమి?  

పరమగీతము 4:10 => సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీ పేర్మ ఎంత మధురము! దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మ 

ఎంత సంతోషకరము నీవు పూసికొను పరిమళ తైలముల వాసన సకల గంధవరగ్ములకనన్ 

సంతోషకరము. 

యెషయా 23:18 => వేశయ్ జీతముగా ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును అది 

కూరచ్బడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్ 

భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్రములకును ఆ పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.  
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యెహెజేక్లు 20:41 => జనములలోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచునపుప్డును, మిముమ్ను 

చెదరగొటిట్న ఆ యా దేశములలోనుండి మిముమ్ను సమకూరుచ్నపుప్డును, పరిమళధూపముగా 

మిముమ్ను అంగీకరించెదను, అనయ్జనులయెదుటను మీ మధయ్ను ననున్ నేను పరిశుదధ్పరచుకొందును. 

హోషేయ 14:6 => అతని కొమమ్లు విశాలముగా పెరుగును, ఒలీవచెటుట్నకు కలిగినంత 

సౌందరయ్ము అతనికి కలుగును, లెబానోనుకునన్ంత సువాసన అతనికుండును. 

ఆమోసు 5:21 => మీ పండుగ దినములను నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను; వాటిని నీచముగా 

ఎంచుచునాన్ను; మీ వర్తదినములలో కలుగు వాసనను నేను ఆఘార్ణింపనొలల్ను. 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

లూకా 9:17 => వారందరుతిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు గంపెళె ల్తిత్రి. 

లూకా 10:7 => వారు మీకిచుచ్ పదారథ్ములను తినుచు తార్గుచు ఆ యింటిలోనే యుండుడి, 

పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు. ఇంటింటికి తిరుగవదుద్. 

లూకా 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 
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రోమీయులకు 8:8 => కాగా శరీరసవ్భావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు. 

రోమీయులకు 14:18 => ఈ విషయమందు కీర్సుత్నకు దాసుడైనవాడు దేవునికి ఇషుట్డును 

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:6 => కావున తీతు ఈ కృపను ఏలాగు పూరవ్ము మొదలుపెటెట్నో ఆలాగున 

దానిని మీలో సంపూరణ్ము చేయుమని మేమతని వేడుకొంటిమి. 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:10 => గనుక పర్భువుకేది పీర్తికరమైనదో దానిని పరీకిష్ంచుచు, వెలుగు 

సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:30 => గనుక పూరాణ్నందముతో పర్భువునందు అతనిని చేరుచ్కొని అటిట్వారిని 

ఘనపరచుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:14 => అయినను నా శర్మలో మీరు పాలుపుచుచ్కొనినది మంచిపని. 
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కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

కొలొసస్యులకు 3:20 => పిలల్లారా, అనిన్ విషయములలో మీ తలిదండుర్ల మాట వినుడి; ఇది 

పర్భువునుబటిట్ మెచుచ్కొనతగినది. 

1 తిమోతి 2:3 => ఇది మంచిదియు మన రక్షకుడగు దేవుని దృషిట్కి అనుకూలమైనదియునైయునన్ది. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

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 2:20 => తపిప్దమునకై దెబబ్లు తినినపుప్డు మీరు సహించినయెడల మీకేమి ఘనము? 

మేలు చేసి బాధపడునపుప్డు మీరు సహించినయెడల అది దేవునికి హితమగును;  

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

వచనము 22 

నాతో కూడ ఉనన్ సహోదరులందరు మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. పరిశుదుధ్లందరును 

ముఖయ్ముగా కైసరు ఇంటివారిలో ఉనన్ పరిశుదుధ్లును మీకు వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

2 సమూయేలు 22:7 => నా శర్మలో నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్తిని నా దేవుని పార్రథ్న చేసితిని 

ఆయన తన ఆలయములో ఆలకించి నా పార్రథ్న అంగీకరించెను నా మొఱఱ్ ఆయన చెవులలో చొచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:13 => మీకాయా యెహోవా జీవముతోడు నా దేవుడు సెలవిచుచ్నదేదో 

దానినే పర్వచింతునని చెపెప్ను. 

నెహెమాయ్ 5:19 => నా దేవా, ఈ జనులకు నేను చేసిన సకలమైన ఉపకారములనుబటిట్ నాకు మేలు 

కలుగునటుల్గా ననున్ దృషిట్ంచుము. 

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 

మీకా 7:7 => అయినను యెహోవా కొరకు నేను ఎదురుచూచెదను, రక్షణకరత్యగు నా దేవునికొరకు 

నేను కనిపెటిట్యుందును, నా దేవుడు నా పార్రథ్న నాలకించును. 

యోహాను 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళి ల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

యోహాను 20:27 => తరువాత తోమాను చూచి నీ వేర్లు ఇటు చాచి నాచేతులు చూడుము; నీ చెయియ్ 

చాచి నా పర్కక్లో ఉంచి, అవిశావ్సివి కాక విశావ్సివై యుండుమనెను. 

రోమీయులకు 1:8 => మీ విశావ్సము సరవ్లోకమున పర్చురము చేయబడుచుండుటనుబటిట్, మొదట 

మీ యందరినిమితత్ము యేసుకీర్సుత్దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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. 

ఫిలేమోనుకు 1:4 => నీ పేర్మనుగూరిచ్యు, పర్భువైన యేసు ఎడలను సమసత్ పరిశుదుధ్లయెడలను 

నీకు కలిగియునన్ విశావ్సమునుగూరిచ్యు నేను విని 

Page  of 560 570



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#$%ల'

ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:3 => ఆహారమువలననే గాక యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్తి మాటవలన 

నరులు బర్దుకుదురని నీకు తెలియజేయుటకు ఆయన నినున్ అణచి నీకు ఆకలి కలుగజేసి, నీవేగాని నీ 

పితరులేగాని యెనన్డెరుగని మనాన్తో నినున్ పోషించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:4 => ఈ నలువది సంవతస్రములు నీవు వేసికొనిన బటట్లు పాతగిలలేదు, 

నీ కాలు వాయలేదు. 

నెహెమాయ్ 9:15 => వారి ఆకలి తీరుచ్టకు ఆకాశమునుండి ఆహారమును వారి దాహము తీరుచ్టకు 

బం డ లో నుం డి ఉ ద క ము ను తె పిప్ం చి తి వి . వా రి కి పర్ మా ణ ము చే సి న దే శ ము ను 

సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని వారి కాజాఞ్పించితివి. 

కీరత్నలు 23:1 => యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు. 

కీరత్నలు 23:2 => పచిచ్కగల చోటల్ను ఆయన ననున్ పరుండజేయుచునాన్డు శాంతికరమైన 

జలములయొదద్ ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 23:3 => నా పార్ణమునకు ఆయన సేదదీరుచ్చునాన్డు తన నామమునుబటిట్ 

నీతిమారగ్ములలో ననున్ నడిపించుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 23:4 => గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను 

నీవు నాకు తోడైయుందువు నీ దుడుడ్కఱఱ్యు నీదండమును ననున్ ఆదరించును.  

కీరత్నలు 23:5 => నా శతుర్వులయెదుట నీవు నాకు భోజనము సిదధ్పరచుదువు నూనెతో నా తల 

అంటియునాన్వు నా గినెన్ నిండి పొరుల్చునన్ది. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 41:2 => యెహోవా వానిని కాపాడి బర్దికించును భూమిమీద వాడు ధనుయ్డగును వాని 

శతుర్వుల యిచఛ్కు నీవు వానిని అపప్గింపవు.  
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కీరత్నలు 41:3 => రోగశయయ్మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వానిని 

సవ్సథ్పరచుదువు. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

కీరత్నలు 112:6 => అటిట్వారు ఎపుప్డును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము జాఞ్పకములో 

నుందురు. 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

కీరత్నలు 112:8 => వాని మనసుస్ సిథ్రముగా నుండును తన శతుర్వుల విషయమైన తన కోరిక 

నెరవేరువరకు వాడు భయపడడు. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 
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విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 12:30 => ఈ లోకపు జనులు వీటిననిన్టిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియునన్వని మీ 

తండిర్కి తెలియును. 

లూకా 12:31 => మీరైతే ఆయన రాజయ్మును వెదకుడి, దానితో కూడ ఇవి మీకనుగర్హింపబడును. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

లూకా 12:33 => మీకు కలిగినవాటిని అమిమ్ ధరమ్ము చేయుడి, పాతగిలని సంచులను 

పరలోకమందు అక్షయమైన ధనమును సంపాదించుకొనుడి; అకక్డికి దొంగరాడు, చిమెమ్టకొటట్దు 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

కీరత్నలు 36:8 => నీ మందిరముయొకక్ సమృదిధ్వలన వారు సంతృపిత్ నొందుచునాన్రు. నీ ఆనంద 

పర్వాహములోనిది నీవు వారికి తార్గించుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 104:24 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎనెన్నిన్ విధములుగా నునన్వి! జాఞ్నముచేత నీవు 

వాటనిన్టిని నిరిమ్ంచితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియునన్ది. 
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కీరత్నలు 130:7 => ఇశార్యేలూ, యెహోవా మీద ఆశపెటుట్కొనుము యెహోవా యొదద్ కృప 

దొరుకును. ఆయనయొదద్ సంపూరణ్ విమోచన దొరుకును. 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 3:16 => కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 

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. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 
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రోమీయులకు 8:18 => మనయెడల పర్తయ్క్షముకాబోవు మహిమయెదుట ఇపప్టికాలపు శర్మలు 

ఎనన్తగినవి కావని యెంచుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడడ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

1 పేతురు 5:10 => తన నితయ్మహిమకు కీర్సుత్నందు మిముమ్ను పిలిచిన సరవ్కృపానిధియగు 

దేవుడు, కొంచెము కాలము మీరు శర్మపడిన పిమమ్ట, తానే మిముమ్ను పూరు ణ్లనుగా చేసి సిథ్రపరచి 

బలపరచును. 

ఆదికాండము 41:55 => ఐగుపుత్ దేశమందంతటను కరవు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశసుథ్లు ఆహారము 

కోసము ఫరోతో మొరపెటుట్కొనిరి, అపుప్డు ఫరో మీరు యోసేపు నొదద్కు వెళి ల్ అతడు మీతో చెపుప్నటుల్ 

చేయుడని ఐగుపీత్యులందరితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:12 => పదియవ భాగమిచుచ్ సంవతస్రమున, అనగా మూడవ 

సంవతస్రమున నీ వచుచ్బడిలో పదియవ వంతును చెలిల్ంచి, అది లేవీయులకును పరదేశులకును 

తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఇయయ్వలెను. వారు నీ గార్మములలో తిని తృపిత్పొందిన తరువాత 
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రూతు 1:8 => నయోమి తన యిదద్రు కోడండర్ను చూచి మీరు మీ తలుల్ల యిండల్కు తిరిగివెళుల్డి; 

చనిపోయిన వారియెడలను నాయెడలను మీరు దయచూపినటుల్ యెహోవా మీయెడల దయచూపును 

గాక; 

2 రాజులు 4:13 => అతడు నీవు ఇంత శర్దాధ్ భకుత్లు మాయందు కనుపరచితివి నీకు నేనేమి 

చేయవలెను? రాజుతోనైనను సైనాయ్ధిపతితోనైనను నినున్గూరిచ్ నేను మాటలాడవలెనని కోరుచునాన్వా 

అని అడుగుమని గేహజీకి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వాడు ఆ పర్కారము ఆమెతో అనెను. అందుకామె నేను నా 

సవ్జనులలో కాపురమునాన్ననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్, యుదధ్ము బలముగా 

చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు ఎదుట నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు పడవేయుటయు దేవుని 

వశమేగదా అని పర్కటింపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:8 => హిజిక్యాయును అధిపతులును వచిచ్ ఆ కుపప్లను చూచి 

యెహోవాను సుత్తించి ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులను దీవించిరి. 

కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  

కీరత్నలు 34:9 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనయందు భయభకుత్లు ఉంచుడి. ఆయనయందు 

భయభకుత్లు ఉంచువానికి ఏమియు కొదువలేదు.  

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 

కీరత్నలు 119:17 => (గీమెల ) నీ సేవకుడనైన నేను బర్దుకునటుల్ నాయెడల నీ దయారసము 

చూపుము నీ వాకయ్మునుబటిట్ నేను నడుచుకొనుచుందును. 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

హోషేయ 9:17 => వారు నా దేవుని మాటల నాలకించలేదు గనుక ఆయన వారిని విసరిజ్ంచెను. 

వారు దేశము విడిచి అనయ్జనులలో తిరుగుదురు. 

మతత్యి 14:21 => సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు ఇంచుమించు అయిదు వేలమంది 

పురుషులు. 
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లూకా 9:17 => వారందరుతిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు గంపెళె ల్తిత్రి. 

లూకా 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 

యోహాను 6:13 => కాబటిట్ వారు భుజించిన తరువాత వారియొదద్ మిగిలిన అయిదు యవల రొటెట్ల 

ముకక్లు పోగుచేసి పండెర్ండు గంపలు నింపిరి. 

యోహాను 21:5 => యేసు పిలల్లారా, భోజనమునకు మీయొదద్ ఏమైన ఉనన్దా? అని వారిని 

అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, 

మేము ఓడ ఎకిక్ వెళి ల్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 8:19 => అంతేకాక మన పర్భువునకు మహిమకలుగు నిమితత్మును మా 

సిదధ్మైన మనసుస్ కనుపరచు నిమితత్మును ఈ ఉపకారదర్వయ్ము విషయమై పరిచారకులమైన 

మాతోకూడ అతడు పర్యాణము చేయవలెనని సంఘములవారతని ఏరప్రచుకొనిరి 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 
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1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

వచనము 23 

పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీ ఆతమ్తో ఉండునుగాక. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

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 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

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 . 

రోమీయులకు 16:27 => అదివ్తీయ జాఞ్నవంతుడునైన దేవునికి, యేసుకీర్సుత్దావ్రా, నిరంతరము 

మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన . 

గలతీయులకు 1:5 => దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఎఫెసీయులకు 3:21 => కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 
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యూదా 1:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా, మహిమయు మహాతమ్య్మును ఆధిపతయ్మును 

అధికారమును యుగములకు పూరవ్మును ఇపుప్డును సరవ్యుగములును కలుగును గాక.  

పర్కటన 1:6 => మనలను పేర్మించుచు తన రకత్మువలన మన పాపములనుండి మనలను 

విడిపించినవానికి మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాక, ఆమేన . ఆయన 

మనలను తన తండిర్యగు దేవునికి ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను జేసెను. 

పర్కటన 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 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

ఫిలిపీప్యులకు 4:23 => పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృప మీ ఆతమ్తో ఉండునుగాక. 
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మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రు హ్డవు. 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన .
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