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వచనము 1 

క్రీస్తుయేస్త ఖైదీయైన పౌలును, సహోదరుడైన తిమోతియును మా ప్రియుడును జతపనివాడునైన 
ఫిలేమోనుకును 

 

మతుయి 22:35 => వారిలో ఒక ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు ఆయనను శోధించుచు 

లూకా 7:30 => పరిసయుాలును ధర్మశాస్త్రోపదేశకులును అతనిచేత బాప్తుసమము పిందక, తమ 
విషయమైన దేవుని సింకల్పమును నిరాకరిించిరి. 
లూకా 10:25 => ఇదిగో ఒకప్పపడు ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడొకడు లేచి బోధకుడా, నితాజీవమునకు 
వార్స్తడనగుటకు నేనేమి చేయవలెనని ఆయనను శోధించుచు అడిగెను. 
లూకా 11:45 => అప్పపడు ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడొకడు బోధకుడా, యీలాగు చెప్తప మముమను కూడ 
నిిందిించుచున్నావని ఆయనతో చెపపగా 

లూకా 11:52 => అయ్యా, ధర్మశాస్త్రోపదేశకులారా, మీరు జ్ఞానమను తాళప్పచెవిని ఎతిుకొనిపోతిరి; 
మీరును లోపల్ ప్రవేశింపరు, ప్రవేశించువారిని అడడగింతుర్ని చెప్పపను. 
లూకా 14:3 => యేస్త విశ్రింతిదినమున సవసథపర్చుట న్నాయమా కాదా?  
అపోసులుల్ కార్ాములు 18:24 => అలెక్ింద్రియవాడైన అపలోో అను ఒక యూదుడు ఎఫెస్తనకు 
వచెెను. అతడు విదావింస్తడును లేఖనముల్యిందు ప్రవీణుడునై యుిండెను. 
అపోసులుల్ కార్ాములు 21:5 => ఆ దినములు గడిప్తన తరువాత ప్రయాణమై పోవుచుిండగా, 
భార్ాల్తోను ప్తలో్ల్తోను వార్ిందరు మముమను పటటణము వెలుపలివర్కు సాగనింప వచిెరి. వారును 
మేమును సముద్రతీర్మున మోకాళో్లని ప్రార్థనచేసి యొకరియొదద ఒకర్ము సెల్వు ప్పచుెకొింటిమి. 
అపోసులుల్ కార్ాములు 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాార్ముల్తో మముమను మరాాద చేసి, 
మేము ఓడ ఎక్కా వెళ్లోనప్పపడు మాకు కావల్సిన వస్తువులు తెచిె ఓడలో ఉించిరి. 
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రోమీయుల్కు 15:24 => నేను సెపయిను దేశమునకు వెళ్లోనప్పపడు మార్గములో మిముమను చూచి, 
మొదట మీ సహవాసమువల్న కొింతమట్టటకు సింతృప్తుపింది, మీచేత అకాడిక్క సాగనింపబడుదునని 
నిరీక్షించుచున్నాను. 
1 కొరిిందీయుల్కు 16:11 => గనుక ఎవడైన అతనిని తృణీకరిింపవదుద. న్నయొదదకు వచుెటకు 
అతనిని సమాధ్యనముతో సాగనింప్పడి; అతడు సహోదరుల్తో కూడ వచుెనని యెదురు 
చూచుచున్నాను. 
3 య్యహాను 1:6 => వారు నీ ప్రేమనుగూరిె సింఘము ఎదుట సాక్ష్యమిచిెరి. వారు 
అనాజనుల్వల్న ఏమియు  
3 య్యహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన న్నమము నిమితుము బయలుదేరిరి గనుక దేవునిక్క 
తగనట్టటగా నీవు వారిని సాగనింప్తనయెడల్ నీకు యుకుముగా ఉిండును. 
3 య్యహాను 1:8 => మనము సతామునకు సహాయకుల్మవునట్టట అటిటవారిక్క ఉపకార్ము చేయ 
బదుుల్మై యున్నాము.  
అపోసులుల్ కార్ాములు 15:3 => కాబటిట వారు సింఘమువల్న సాగనింపబడి, ఫేనీకే సమర్య 
దేశముల్దావరా వెళ్లోచు, అనాజనులు దేవునివైప్ప తిరిగన సింగతి తెలియపర్చి సహోదరుల్కిందరిక్కని 
మహా సింతోషము కలుగజేసిరి. 

వచనము 2 

మన సహోదరియైన అప్తియకును, తోడి య్యధుడైన అరిపి్పపనకును, నీ యిింట ఉనా సింఘమునకును 
శుభమని చెప్తప వ్రాయునది. 

 

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమదగనది గనుక దేవునియిందు విశావసముించినవారు సత్క్రియల్ను 
శ్రదుగా చేయుటయిందు మనస్త్ించునట్టో నీవీ సింగతుల్నుగూరిె దృఢముగా చెప్పపచుిండవలెనని 
కోరుచున్నాను. ఇవి మించివియు మనుష్యాల్కు ప్రయ్యజనకర్మైనవియునై యునావి గాని, 
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అపోసులుల్ కార్ాములు 18:3 => వారు వృతిుక్క డేరాలు కుట్టటవారు. పౌలు అదే వృతిుగల్వాడు 
గనుక వారితో కాప్పర్ముిండెను; వారు కలిసి పనిచేయుచుిండిరి. 
అపోసులుల్ కార్ాములు 20:35 => మీరును ఈలాగు ప్రయాసపడి బల్హీనుల్ను 
సింర్క్షింపవలెననియు ప్పచుెకొనుటకింటె ఇచుెట ధనాము అని ప్రభువైన యేస్త చెప్తపన మాటలు 
జ్ఞాపకము చేసికొనవలెననియు అనిా విషయముల్లో మీకు మాదిరి చూప్తతినని చెప్పపను. 
ఎఫెసీయుల్కు 4:28 => దింగలువాడు ఇకమీదట దింగల్క అకార్ గల్వానిక్క పించిప్పట్టటటకు 
వీలుకలుగు నిమితుము తనచేతుల్తో మించి పనిచేయుచు కషటపడవలెను. 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 2:9 => అవును సహోదరులారా, మా ప్రయాసమును కషటమును మీకు 
జ్ఞాపకమునాది గదా. మేము మీలో ఎవనికైనను భార్ముగా ఉిండకూడదని రాత్రింబగళ్లో కషటముచేసి 
జీవనము చేయుచు మీకు దేవుని స్తవార్ు ప్రకటిించితిమి 

2 దెస్లోనీకయుల్కు 3:8 => ఎవనియొదదను ఉచితముగా ఆహార్ము ప్పచుెకొనలేదు; మేము మీలో 
ఎవనిక్కని భార్ముగా ఉిండకూడదని ప్రయాసముతోను కషటముతోను రాత్రింబగళ్లో పనిచేయుచు 
జీవనము చేసితివిిు. 
యెషయా 61:3 => సీయ్యనులో దుుఃఖించువారిక్క ఉలోాసవస్త్రములు ధరిింపజేయుటకును బూడిదెకు 
ప్రతిగా పూదిండను దుుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనిందతైల్మును భార్భరితమైన ఆతమకు ప్రతిగా 
స్తుతివస్త్రమును వారిక్కచుెటకును ఆయన ననుా పింప్తయున్నాడు. యెహోవా తనుా 
మహిమపర్చుకొనునట్టో నీతి అను మసుక్కవృక్ష్ముల్నియు యెహోవా న్నటిన చెటోనియు వారిక్క పేరు 
ప్పటటబడును.  
మతుయి 7:19 => మించి ఫల్ములు ఫలిింపని ప్రతిచెట్టట నర్కబడి అగాలో వేయబడును. 
మతుయి 21:19 => అప్పపడు త్రోవప్రకాను ఉనా యొక అింజూర్ప్పచెట్టటను చూచి, దానియొదదకు 
రాగా, దానియిందు ఆకులు తపప మరేమియు కనబడలేదు గనుక దానిని చూచి ఇకమీదట ఎనాటిక్కని 
నీవు కాప్ప కాయకుిందువుగాక అని చెప్పపను. తత క్ష్ణమే ఆ అింజూర్ప్పచెట్టట ఎిండిపోయెను 
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లూకా 13:6 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పపను ఒక మనుష్యాని ద్రాక్ష్తోటలో 
అింజూర్ప్ప చెట్టటకటి న్నటబడియుిండెను. అతడు దాని పిండోు వెదక వచిెనప్పపడు ఏమియు 
దర్కలేదు 

లూకా 13:7 => గనుక అతడు ఇదిగో మూడేిండనోుిండి నేను ఈ అింజూర్ప్ప చెట్టటన పిండు ో
వెదకవచుెచున్నాను గాని యేమియు దర్కలేదు; దీనిని నరిక్కవేయుము, దీనివల్న ఈ భూమియు ఏల్ 
వార్థమైపోవలెనని ద్రాక్ష్తోట మాలితో చెప్పపను.  
లూకా 13:8 => అయితే వాడు అయాా, నేను దానిచుట్టట త్రవివ, యెరువు వేయుమట్టటకు ఈ 
సింవత్ర్ము కూడ ఉిండనిముమ; 
లూకా 13:9 => అది ఫలిించిన సరి, లేనియెడల్ నరిక్కించివేయుమని అతనితో చెప్పపను.  
య్యహాను 15:8 => మీరు బహుగా ఫలిించుటవల్న న్న తిండ్రి మహిమపర్చబడును; ఇిందువల్న 
మీరు న్న శష్యాల్గుదురు. 
య్యహాను 15:16 => మీరు ననుా ఏర్పర్చుకొనలేదు; మీరు న్న పేర్ట తిండ్రిని ఏమి అడుగుదురో 
అది ఆయన మీకనుగ్రహిించునట్టో మీరు వెళ్లో ఫలిించుటకును, మీ ఫల్ము నిలిచియుిండుటకును నేను 
మిముమను ఏర్పర్చుకొని నియమిించితిని. 
రోమీయుల్కు 15:28 => ఈ పనిని ముగించి యీ ఫల్మును వారికపపగించి, నేను, మీ 
పటటణముమీదుగా సెపయినునకు ప్రయాణముచేతును. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 1:11 => వారై క్రీస్తు దినమునకు నిషాపట్టలును నిరోదష్యలును కావలెననియు 
ప్రారిథించుచున్నాను. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 4:17 => నేను యీవిని అపేక్షించి యీలాగు చెప్పపటలేదు గాని మీ లెకాకు 
విసాుర్ఫల్ము రావలెనని అపేక్షించి చెప్పపచున్నాను. 
కొలొస్యుల్కు 1:10 => ఆయన చితుమును పూర్ణముగా గ్రహిించినవారునై, ప్రతి సతాార్ాములో 
సఫలుల్గుచు, దేవుని విషయమైన జ్ఞానమిందు అభివృదిుపిందుచు, అనిా విషయముల్లో ప్రభువును 
సింతోషప్పట్టటనట్టో,  
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హెబ్రీయుల్కు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మర్ల్ సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 
ఆయనను అవమానపర్చుచున్నారు గనుక మారుమనస్త్ పిందునట్టో అటిట వారిని మర్ల్ 
నూతనపర్చుట అసాధాము. 
హెబ్రీయుల్కు 6:7 => ఎటోనగా, భూమి తనమీద తరుచుగా కురియు వర్షమును త్రాగ, 
యెవరికొర్కు వావసాయము చేయబడునో వారిక్క అనుకూల్మైన పైరుల్ను ఫలిించుచు దేవుని 
ఆశీర్వచనము పిందును. 
హెబ్రీయుల్కు 6:8 => అయితే ముిండోతుపపలును గచెతీగెలును దానిమీద ప్పరిగనయెడల్ అది 
పనిక్కరానిదని విసరిజింపబడి శాపము పిందతగనదగును. తుదకది కాలిెవేయబడును. 
హెబ్రీయుల్కు 6:9 => అయితే ప్రియులారా, మేమీలాగు చెప్పపచునాను, మీరిింతకింటె మించిదియు 
ర్క్ష్ణకర్మైనదియునైన సిథతిలోనే యున్నార్ని రూఢిగా నముమచున్నాము. 
హెబ్రీయుల్కు 6:10 => మీరు చేసిన కార్ామును, మీరు పరిశుదుుల్కు ఉపచార్ము చేసి యిింకను 
ఉపచార్ము చేయుచుిండుటచేత తన న్నమమునుబటిట చూప్తన ప్రేమను మర్చుటకు, దేవుడు 
అన్నాయస్తథడు కాడు. 
హెబ్రీయుల్కు 6:11 => మీరు మిందులు కాక, విశావసముచేతను ఓరుపచేతను వాగాదనముల్ను 
సవతింత్రించుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునట్టోగా మీలో ప్రతివాడును  
హెబ్రీయుల్కు 6:12 => మీ నిరీక్ష్ణ పరిపూర్ణమగు నిమితుము మీరిదివర్కు కనుపర్చిన ఆసక్కుని 
తుదమట్టటకు కనుపర్చవలెనని అపేక్షించుచున్నాము. 
2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగ విసురిించినయెడల్ అవి మన ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తునుగూరిెన 
అనుభవజ్ఞానవిషయములో మిముమను స్త్రమరులైనను నిషిలులైనను కాకుిండ చేయును. 
కీర్ునలు 37:27 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము అప్పపడు నీవు నితాము నిలుచుదువు 

మతుయి 5:16 => మనుష్యాలు మీ సత్రాియల్ను చూచి పర్లోకమిందునా మీ తిండ్రిని 
మహిమపర్చునట్టో వారి యెదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపనియుాడి. 
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మతుయి 25:30 => మరియు పనిక్కమాలిన ఆ దాస్తని వెలుపటి చీకటిలోనిక్క త్రోసివేయుడి; అకాడ 
ఏడుపను పిండు ోకొరుకుటయు ఉిండుననెను. 
మతుయి 26:10 => యేస్త ఆ సింగతి తెలిసికొని ఈ స్త్రీ న్న విషయమై యొక మించి కార్ాము 
చేసెను; ఈమెను మీరేల్ తిందర్ప్పట్టటచున్నారు? 

మారుా 14:6 => అిందుకు యేస్త ఇటోనెను ఈమె జోలిక్క పోకుడి; ఈమెను ఎిందుకు 
తిందర్ప్పట్టటచున్నారు? ఈమె న్నయెడల్ మించి కార్ాము చేసెను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 9:8 => మరియు అనిాటియిందు ఎలో్ప్పపడును మీలో మీరు సర్వసమృదిు గల్వారై 
ఉతుమమైన ప్రతికార్ాము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల్ సమసు విధములైన కృపను 
విసురిింపచేయగల్డు. 
ఎఫెసీయుల్కు 2:10 => మరియు వాటియిందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముిందుగా 
సిదుపర్చిన సత్క్రియలు చేయుటకై, మనము క్రీస్తుయేస్తనిందు సృష్ఠింపబడినవార్మై ఆయన చేసిన 
పనియై యున్నాము. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 4:8 => మెట్టటకు సహోదరులారా, యే య్యగాతయైనను మెప్పపపనను ఉిండినయెడల్, 
ఏవి సతామైనవో, ఏవి మానామైనవో, ఏవి న్నాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి ర్మామైనవో, ఏవి 
ఖ్యాతిగల్వో, వాటిమీద ధ్యానముించుకొనుడి. 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 4:11 => సింఘమునకు వెలుపటివారియెడల్ మరాాదగా నడుచుకొనుచు, 
మీకేమియు కొదువ లేకుిండునట్టో మేము మీకు ఆజ్ఞాప్తించిన ప్రకార్ము మీరు పరుల్ జోలిక్క పోక,  
1 తిమోతి 5:10 => సత్క్రియల్కు పేరుపిందిన విధవరాలు ప్తలో్ల్ను ప్పించి, పర్దేశుల్కు 
అతిథ్ామిచిె, పరిశుదుుల్ పాదములు కడిగ, శ్రమపడువారిక్క సహాయము చేసి, ప్రతి సతాార్ాము చేయ 
బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాిండ్ర లెకాలో చేర్ెవచుెను. 
2 తిమోతి 2:21 => ఎవడైనను వీటిలో చేర్క తనుాతాను పవిత్రపర్చుకొనినయెడల్ వాడు పరిశుదు 
పర్చబడి, యజమానుడు వాడుకొనుటకు అర్హమై ప్రతి సతాార్ామునకు సిదుపర్చబడి, ఘనత 
నిమితుమైన పాత్రయై యుిండును. 
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తీతుకు 3:1 => అధపతుల్కును అధకారుల్కును లోబడి విధేయులుగా ఉిండవలెననియు, 
ఫిలేమోనుకు 1:6 => క్రీస్తునుబటిట మీయిందునా ప్రతి శ్రేషఠమైన వర్ము విషయమై నీవు 
అనుభవపూర్వకముగా ఎరుగుటవల్న ఇతరులు నీ విశావసమిందు పాలివార్గుట అనునది కార్ాకారి 
కావల్యునని వేడుకొనుచున్నాను. 
1 పేతురు 1:15 => కాగా మీరు విధేయుల్గు ప్తలో్లై, మీ పూర్వప్ప అజ్ఞానదశలో మీ కుిండిన ఆశల్ 
ననుసరిించి ప్రవరిుింపక,  

వచనము 3 

మన తిండ్రియైన దేవునినుిండియు ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తునుిండియు కృపయు సమాధ్యనమును మీకు 
కలుగును గాక. 

 

రోమీయుల్కు 16:21 => న్న జతపనివాడగు తిమోతి న్న బింధువుల్గు లూక్కయ యాస్త్రను, 
స్త్రసిపత్రు అనువారును మీకు విందనములు చెప్పపచున్నారు. 
రోమీయుల్కు 16:22 => ఈ పత్రక వ్రాసిన తెరిుయు అను నేను ప్రభువునిందు మీకు విందనములు 
చేయుచున్నాను. 
రోమీయుల్కు 16:23 => న్నకును యావత్ింఘమునకును ఆతిథ్ామిచుె గాయియు మీకు 
విందనములు చెప్పపచున్నాడు. ఈ పటటణప్ప ఖజ్ఞన్నదారుడగు ఎర్స్తును సహోదరుడగు కవరుును మీకు 
విందనములు చెప్పపచున్నారు. 
రోమీయుల్కు 16:24 => మన ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తు కృప మీకు తోడైయుిండును గాక. 
రోమీయుల్కు 16:1 => కింక్రేయలో ఉనా సింఘ పరిచార్కురాల్గు ఫీబే అను మన సహోదరిని, 
పరిశుదుుల్కు తగనట్టటగా ప్రభువునిందు చేరుెకొని, 
రోమీయుల్కు 16:2 => ఆమెకు మీవల్న కావల్సినది ఏదైన ఉనాయెడల్ సహాయము చేయవలెనని 
ఆమెనుగూరిె మీకు సిఫార్స్త చేయుచున్నాను; ఆమె అనేకుల్కును న్నకును సహాయురాలైయుిండెను. 
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రోమీయుల్కు 16:3 => క్రీస్తు యేస్తనిందు న్న జతపనివారైన ప్రిసిాలో్కును, అకుల్కును న్న 
విందనములు చెప్పపడి. 
రోమీయుల్కు 16:4 => వారు న్న ప్రాణముకొర్కు తమ ప్రాణముల్ను ఇచుెటకైనను తెగించిరి. 
మరియు, వారి యిింట ఉనా సింఘమునకును విందనములు చెప్పపడి; నేను మాత్రము కాదు 
అనాజనుల్లోని సింఘముల్వార్ిందరు వీరిక్క కృతజ్ఞాలైయున్నారు. 
రోమీయుల్కు 16:5 => ఆసియలో క్రీస్తుకు ప్రథ్మఫల్మైయునా న్న ప్రియుడగు ఎపైనెట్టకు 
విందనములు. 
రోమీయుల్కు 16:6 => మీకొర్కు బహుగా ప్రయాసపడిన మరియకు విందనములు. 
రోమీయుల్కు 16:7 => న్నకు బింధువులును న్న తోడి ఖైదీలునైన అింద్రొనీకుకును, యూనీయకును 
విందనములు; వీరు అపసులుల్లో ప్రసిదిుకక్కానవారై, న్నకింటె ముిందుగా క్రీస్తునిందునావారు. 
రోమీయుల్కు 16:8 => ప్రభువునిందు న్నకు ప్రియుడగు అింప్పోయతునకు విందనములు. 
రోమీయుల్కు 16:9 => క్రీస్తునిందు మన జతపనివాడగు ఊరాానుకును న్న ప్రియుడగు సాటకునకును 
విందనములు. 
రోమీయుల్కు 16:10 => క్రీస్తునిందు య్యగుాడైన అప్పలోెకు విందనములు. అరిస్టటబూలు 
ఇింటివారిక్క విందనములు. 
రోమీయుల్కు 16:11 => న్న బింధువుడగు హెరోదియ్యనుకు విందనములు. న్నరిాస్త్ ఇింటివారిలో 
ప్రభువునిందునా వారిక్క విందనములు. 
రోమీయుల్కు 16:12 => ప్రభువునిందు ప్రయాసపడు త్రుపైన్నకును త్రుఫోసాకును విందనములు. 
ప్రియురాల్గు ప్పరి్స్తనకు విందనములు; ఆమె ప్రభువునిందు బహుగా ప్రయాసపడెను. 
రోమీయుల్కు 16:13 => ప్రభువునిందు ఏర్పర్చబడిన రూఫునకు విందనములు; అతని తలిోక్క 
విందనములు; ఆమె న్నకును తలిో. 
రోమీయుల్కు 16:14 => అస్తింక్రితుకును, ప్పోగోనుకును, హెరేమకును, పత్రొబకును, హెరామకును 
వారితో కూడ నునా సహోదరుల్కును విందనములు. 
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రోమీయుల్కు 16:15 => ప్తలొలొగుకును, యూలియాకును, నేరియకును, అతని సహోదరిక్కని, 
ఒలుింపాకును వారితోకూడ ఉనా పరిశుదుదల్కిందరిక్కని విందనములు. 
రోమీయుల్కు 16:16 => పవిత్రమైన ముదుదప్పట్టటకొని యొకనికొకడు విందనములు చేయుడి. క్రీస్తు 
సింఘముల్నిాయు మీకు విందనములు చెప్పపచునావి. 
రోమీయుల్కు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుెకొనిన బోధకు వాతిరేకముగా భేదముల్ను 
ఆటింకముల్ను కలుగజేయువారిని కనిప్పటిటయుిండుడని మిముమను బతిమాలుకొనుచున్నాను. 
వారిలోనుిండి తల్గపోవుడి. 
రోమీయుల్కు 16:18 => అటిటవారు మన ప్రభువైన క్రీస్తుకు కాక తమ కడుప్పనకే దాస్తలు; వారు 
ఇింపైన మాటల్వల్నను ఇచెకముల్వల్నను నిషాపట్టల్ మనస్త్ల్ను మోసప్పచుెదురు. 
రోమీయుల్కు 16:19 => మీ విధేయత అిందరిక్కని ప్రచుర్మైనది గనుక మిముమనుగూరిె 
సింతోష్ించుచున్నాను. మీరు మేలు విషయమై జ్ఞానులును, కీడు విషయమై నిషాపట్టలునై 
యుిండవలెనని కోరుచున్నాను. 
రోమీయుల్కు 16:20 => సమాధ్యనకర్ుయగు దేవుడు సాతానును మీ కాళోక్రిింద శీఘ్రముగా చితుక 
త్రొక్కాించును. మన ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తు కృప మీకు తోడైయుిండును గాక. 
గల్తీయుల్కు 5:6 => యేస్తక్రీస్తునిందుిండు వారిక్క స్తనాతి పిందుటయిందేమియు లేదు, 
పిందకపోవుటయిందేమియు లేదు గాని ప్రేమవల్న కార్ాసాధకమగు విశావసమే 
ప్రయ్యజనకర్మగును. 
ఎఫెసీయుల్కు 6:23 => తిండ్రియైన దేవునినుిండియు ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తునుిండియు 
సమాధ్యనమును విశావసముతో కూడిన ప్రేమయును సహోదరుల్కు కలుగును గాక. 
1 తిమోతి 1:5 => ఉపదేశసార్మేదనగా, పవిత్ర హృదయమునుిండియు, మించి 
మనసా్క్షనుిండియు, నిషాపటమైన విశావసమునుిండియు కలుగు ప్రేమయే. 
ఫిలేమోనుకు 1:5 => న్న ప్రార్థనల్యిందు నీ నిమితుము విజ్ఞాపనము చేయుచు, ఎలో్ప్పపడు న్న 
దేవునిక్క కృతజాతాస్తుతులు చెలిోించుచు, 
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2 య్యహాను 1:1 => ప్పదదనైన నేను, ఏర్పర్చబడినదైన అమమగారిక్కని ఆమె ప్తలో్ల్కును శుభమని 
చెప్తప వ్రాయునది. 
2 య్యహాను 1:2 => నేనును, నేను మాత్రమే గాక సతాము ఎరిగనవార్ిందరును, మనలో నిలుచుచు 
మనతో ఎలో్ప్పపడు ఉిండు సతామునుబటిట మిముమను నిజముగా ప్రేమిించుచున్నాము. 
3 య్యహాను 1:1 => ప్పదదనైన నేను సతామునుబటిట ప్రేమిించు ప్రియుడైన గాయునకు శుభమని చెప్తప 
వ్రాయునది. 
1 కొరిిందీయుల్కు 16:23 => ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తు కృప మీకు తోడైయుిండును గాక. 
ఎఫెసీయుల్కు 6:24 => మన ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తును శాశవతమైన ప్రేమతో ప్రేమిించువారికిందరిక్కని 
కృప కలుగును గాక. 
2 తిమోతి 4:22 => ప్రభువు నీ ఆతమకు తోడై యుిండును గాక. కృప మీకు తోడై యుిండును గాక. 
హెబ్రీయుల్కు 13:25 => కృప మీ అిందరిక్క తోడైయుిండును గాక ఆమెన్స 

అపోసులుల్ కార్ాములు 15:40 => పౌలు సీల్ను ఏర్పర్చుకొని, సహోదరుల్చేత ప్రభువు కృపకు 
అపపగింపబడినవాడై బయలుదేరి, 
1 తిమోతి 6:21 => ఆ విషయములో ప్రవీణుల్మని కొిందర్నుకొని విశావస విషయము 
తప్తపపోయిరి. కృప మీకు తోడైయుిండునుగాక. 

వచనము 4 

నీ ప్రేమనుగూరిెయు, ప్రభువైన యేస్త ఎడల్ను సమసు పరిశుదుుల్యెడల్ను నీకు కలిగయునా 
విశావసమునుగూరిెయు నేను విని 

 

ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుుడను ఇప్పపడు క్రీస్తుయేస్త ఖైదీనైయునా పౌల్ను నేను ప్రేమనుబటిట 
వేడుకొనుట మరి మించిదనుకొని, 
ఎఫెసీయుల్కు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనాజనులైన మీ నిమితుము క్రీస్తుయేస్త యొకా ఖైదీనైన 
పౌల్ను నేను ప్రారిథించుచున్నాను. 
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ఎఫెసీయుల్కు 4:1 => కాబటిట, మీరు సమాధ్యనమను బింధముచేత ఆతమ కలిగించు ఐకామును 
కాపాడుకొనుటయిందు శ్రదు కలిగనవారై, ప్రేమతో ఒకనినొకడు సహిించుచు, 
ఎఫెసీయుల్కు 6:20 => దానినిగూరిె నేను మాటలాడవల్సినట్టటగా ధైర్ాముతో మాటలాడుటకై 
వాకెక్కు న్నకు అనుగ్రహిింపబడునట్టో న్న నిమితుమును పూర్ణమైన పట్టటదల్తో విజ్ఞాపన చేయుచు 
మెల్కువగా ఉిండుడి. 
2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట నీవు మన ప్రభువు విషయమైన సాక్ష్యమునుగూరిెయైనను, ఆయన 
ఖైదీనైన ననుాగూరిె యైనను సిగుగపడక, దేవుని శక్కునిబటిట స్తవార్ు నిమితుమైన శ్రమానుభవములో 
పాలివాడవై యుిండుము. 
2 కొరిిందీయుల్కు 1:1 => దేవుని చితుమువల్న క్రీస్తుయేస్తయొకా అపసులుడైన పౌలును, మన 
సహోదరుడైన తిమోతియును, కొరిింథులోనునా దేవుని సింఘమునకును, అకయయిందింతటనునా 
పరిశుదుుల్కిందరిక్కని శుభమని చెప్తప వ్రాయునది. 
కొలొస్యుల్కు 1:1 => కొలొస్యిలో ఉనా పరిశుదుుల్కు, అనగా క్రీస్తునిందు విశావస్తలైన 
సహోదరుల్కు. 
2 దెస్లోనీకయుల్కు 1:1 => మన తిండ్రియైన దేవునియిందును ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తు నిందును 
ఉనా థెస్లొనీకయుల్ సింఘమునకు పౌలును, సిలావనును, తిమోతియును శుభమని చెప్తప 
వ్రాయునది. 
ఫిలేమోనుకు 1:24 => న్న జతపనివారైన మారుా, అరిసాురుా, దేమా, లూకా విందనములు 
చెప్పపచున్నారు. 
1 కొరిిందీయుల్కు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివార్మై యున్నాము; మీరు దేవుని 
వావసాయమును దేవుని గృహమునై యున్నారు. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 2:25 => మరియు న్న సహోదరుడును, జత పనివాడును, న్నతోడి య్యధుడును, మీ 
దూతయు, న్న అవసర్మునకు ఉపచరిించిన వాడునైన ఎపఫ్రొదితును మీయొదదకు పింప్పట అగతామని 
అనుకొింటిని. 



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఫిలేమోనుకు 

Page 15 of 62 

ఫిలిప్పపయుల్కు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ స్త్రీలు కోమెింతుతోను న్న యితర్ 
సహకారుల్తోను స్తవార్ు పనిలో న్నతోకూడ ప్రయాసపడినవారు గనుక వారిక్క సహాయము చేయుమని 
నినుా వేడుకొనుచున్నాన 

కొలొస్యుల్కు 4:11 => మరియు యూస్తు అను యేస్త కూడ మీకు విందనములు చెప్పపచున్నాడు. 
వీరు స్తనాతి పిందినవారిలో చేరినవారు, వీరుమాత్రమే దేవుని రాజాము నిమితుము న్న జత పనివారై 
యున్నారు, వీరివల్న న్నకు ఆదర్ణ కలిగెను. 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 3:2 => యీ శ్రమల్వల్న ఎవడును కదిలిింపబడకుిండునట్టో మిముమను 
సిథర్పర్చుటకును, మీ విశావసవిషయమై మిముమను హెచెరిించుటకును, మన సహోదరుడును క్రీస్తు 
స్తవార్ు విషయములో దేవుని పరిచార్కుడునైన తిమోతిని పింప్తతివిిు. మేము మీయొదద ఉనాప్పపడు, 
లూకా 10:2 => పింప్తనప్పపడాయన వారితో ఇటోనెను కోత విసాుర్ముగా ఉనాది గాని పనివారు 
కొదిదమిందియే; కాబటిట కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పింప వేడుకొనుడి. 
1 కొరిిందీయుల్కు 10:14 => కాబటిట న్న ప్రియులారా, విగ్రహారాధనకు దూర్ముగా పారిపిండి. 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 2:8 => మీరు మాకు బహు ప్రియులైయుింటిరి గనుక మీయిందు విశేషాపేక్ష్ 
గల్వార్మై దేవుని స్తవార్ును మాత్రము గాక మా ప్రాణముల్ను కూడ మీక్కచుెటకు 
సిదుపడియుింటిమి. 
ఫిలేమోనుకు 1:13 => నేను స్తవార్ు కొర్కు బింధకములో ఉిండగా నీకు ప్రతిగా అతడు న్నకు 
పరిచార్ముచేయు నిమితుము న్నయొదద అతని నుించుకొనవలెనని యుింటిని గాని 

హెబ్రీయుల్కు 13:23 => మన సహోదరుడైన తిమోతిక్క విడుదల్ కలిగనదని తెలిసికొనుడి. అతడు 
శీఘ్రముగా వచిెనయెడల్ అతనితో కూడ వచిె మిముమను చూచెదను. 

వచనము 5 

న్న ప్రార్థనల్యిందు నీ నిమితుము విజ్ఞపానము చేయుచు, ఎల్పో్పపడు న్న దేవునిక్క కృతజతాాస్తుతులు 
చెలిిోంచుచు, 
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కొలొస్యుల్కు 4:17 => మరియు ప్రభువునిందు నీకు అపపగింపబడిన పరిచర్ాను నెర్వేరుెటకు 
దానిగూరిె జ్ఞగ్రతుపడుమని అరిిప్పపతో చెప్పపడి. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 2:25 => మరియు న్న సహోదరుడును, జత పనివాడును, న్నతోడి య్యధుడును, మీ 
దూతయు, న్న అవసర్మునకు ఉపచరిించిన వాడునైన ఎపఫ్రొదితును మీయొదదకు పింప్పట అగతామని 
అనుకొింటిని. 
2 తిమోతి 2:3 => క్రీస్తుయేస్త యొకా మించి సైనికునివలె న్నతో కూడ శ్రమను అనుభవిించుము. 
2 తిమోతి 2:4 => సైనికుడెవడును యుదుమునకు పోవునప్పపడు, తనుా దిండులో చేరుెకొనిన వానిని 
సింతోషప్పటటవలెనని యీ జీవన వాాపార్ముల్లో చికుాకొనడు. 
రోమీయుల్కు 16:5 => ఆసియలో క్రీస్తుకు ప్రథ్మఫల్మైయునా న్న ప్రియుడగు ఎపైనెట్టకు 
విందనములు. 
1 కొరిిందీయుల్కు 16:19 => ఆసియలోని సింఘముల్వారు మీకు విందనములు చెప్పపచున్నారు. 
అకుల్ ప్రిసిాలో్ అనువారును, వారి యిింటనునా సింఘమును, ప్రభువునిందు మీకు అనేక 
విందనములు చెప్పపచున్నారు. 
కొలొస్యుల్కు 4:15 => ల్వొదికయలో ఉనా సహోదరుల్కును, నుింఫాకును, వారి యిింట ఉనా 
సింఘమునకును విందనములు చెప్పపడి. 
ఆదికాిండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినుా స్తుతిించెదరు నీ చెయిా నీ శత్రువుల్ 
మెడమీద ఉిండును నీ తిండ్రి కుమారులు నీ యెదుట సాగల్పడుదురు.  
మతుయి 18:20 => ఏల్యనగా ఇదదరు ముగుగరు న్న న్నమమున ఎకాడ కూడియుిందురో అకాడ 
నేను వారి మధాన ఉిందునని చెప్పపను. 
మతుయి 20:21 => నీవేమి కోరుచున్నావని ఆయన అడిగెను. అిందుకామె నీ రాజామిందు ఈ న్న 
యిదదరు కుమారుల్లో ఒకడు నీ కుడివైప్పనను ఒకడు నీ యెడమవైప్పనను కూరుెిండ సెల్విమమని 
ఆయనతో అనెను. 



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఫిలేమోనుకు 

Page 17 of 62 

అపోసులుల్ కార్ాములు 28:23 => అతనిక్క ఒక దినము నియమిించి, అతని బసలోనిక్క 
అతనియొదదకు అనేకులు వచిెరి. ఉదయమునుిండి సాయింకాల్మువర్కు అతడు దేవుని 
రాజామునుగూరిె పూరిుగా సాక్ష్యమిచుెచు, మోషే ధర్మశాస్త్రములోనుిండియు ప్రవకుల్లోనుిండియు 
సింతగులెతిు యేస్తనుగూరిె వివర్ముగా బోధించుచు వారిని ఒప్తపించుచుిండెను 

ఫిలేమోనుకు 1:24 => న్న జతపనివారైన మారుా, అరిసాురుా, దేమా, లూకా విందనములు 
చెప్పపచున్నారు. 
3 య్యహాను 1:8 => మనము సతామునకు సహాయకుల్మవునట్టట అటిటవారిక్క ఉపకార్ము చేయ 
బదుుల్మై యున్నాము.  

వచనము 6 

క్రీస్తునుబటిట మీయిందునా ప్రతి శ్రేషఠమైన వర్ము విషయమై నీవు అనుభవపూర్వకముగా 
ఎరుగుటవల్న ఇతరులు నీ విశావసమిందు పాలివార్గుట అనునది కార్ాకారి కావల్యునని 

వేడుకొనుచున్నాను. 
 

రోమీయుల్కు 1:7 => మీరును వారిలో ఉనావారై యేస్తక్రీస్తువారుగా ఉిండుటకు 
ప్తలువబడియున్నారు. 
2 కొరిిందీయుల్కు 13:14 => ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తు కృపయు దేవుని ప్రేమయు పరిశుదాుతమ 
సహవాసమును మీకిందరిక్కని తోడైయుిండును గాక. 
ఎఫెసీయుల్కు 1:2 => మన తిండ్రియైన దేవునినుిండియు ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తునుిండియు మీకు 
కృపయు సమాధ్యనమును కలుగును గాక. 
మతుయి 6:21 => నీ ధనమెకాడ నుిండునో అకాడనే నీ హృదయము ఉిండును. 
మతుయి 20:21 => నీవేమి కోరుచున్నావని ఆయన అడిగెను. అిందుకామె నీ రాజామిందు ఈ న్న 
యిదదరు కుమారుల్లో ఒకడు నీ కుడివైప్పనను ఒకడు నీ యెడమవైప్పనను కూరుెిండ సెల్విమమని 
ఆయనతో అనెను. 
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2 కొరిిందీయుల్కు 1:2 => మన తిండ్రియైన దేవునినుిండియు ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తునుిండియు 
కృపయు సమాధ్యనమును మీకు కలుగును గాక. 

వచనము 7 

సహోదరుడా, పరిశుదుుల్ హృదయములు నీ మూల్ముగా విశ్రింతి పిందినిందున నీ ప్రేమనుబటిట 
న్నకు విశేషమైన ఆనిందమును ఆదర్ణయు కలిగెను. 

 

రోమీయుల్కు 1:8 => మీ విశావసము సర్వలోకమున ప్రచుర్ము చేయబడుచుిండుటనుబటిట, మొదట 
మీ యిందరినిమితుము యేస్తక్రీస్తుదావరా న్న దేవునిక్క కృతజాతాస్తుతులు చెలిోించుచున్నాను. 
ఎఫెసీయుల్కు 1:16 => మీ విషయమై మానక దేవునిక్క కృతజాతాస్తుతులు చెలిోించుచున్నాను. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 1:3 => మొదటి దినమునుిండి ఇదివర్కు స్తవార్ు విషయములో మీరు న్నతో 
పాలివారై యుిండుట చూచి, 
కొలొస్యుల్కు 1:3 => పర్లోకమిందు మీకొర్కు ఉించబడిన నిరీక్ష్ణనుబటిట, క్రీస్తుయేస్తనిందు 
మీకు కలిగయునా విశావసమునుగూరిెయు, పరిశుదుుల్ిందరిమీద మీకునా ప్రేమనుగూరిెయు, మేము 
విని యెలో్ప్పపడు మీ నిమితుము ప్రార్థనచేయుచు, 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 1:2 => విశావసముతో కూడిన మీ పనిని, ప్రేమతో కూడిన మీ ప్రయాసమును, 
మన ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తునిందలి నిరీక్ష్ణతో కూడిన మీ ఓరుపను, మేము మన తిండ్రియైన దేవుని 
యెదుట మానక జ్ఞాపకము చేసికొనుచు, మా ప్రార్థనల్యిందు మీ విషయమై విజ్ఞాపనము చేయుచు,  
2 దెస్లోనీకయుల్కు 1:3 => సహోదరులారా, మేమెలో్ప్పపడు మిముమనుగూరిె దేవునిక్క 
కృతజాతాస్తుతులు చెలిోించుటకు బదుుల్మైయున్నాము. ఇది యుకుమే; ఏల్యనగా మీ విశావసము 
బహుగా అభివృదిు పిందుచునాది. మీ అిందరిలో ప్రతివాడును ఎదుటివానియెడల్ చూప్ప ప్రేమ 
విసురిించుచునాది. 
2 తిమోతి 1:3 => న్న ప్రార్థనల్యిందు ఎడతెగక నినుా జ్ఞాపకము చేసికొనుచు, నీ కనీాళోను 
తల్చుకొని, న్నకు సింపూరాణనిందము కలుగుటకై నినుా చూడవలెనని రేయిింబగలు అపేక్షించుచు, 
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రోమీయుల్కు 1:9 => ఇప్పపడేలాగైనను ఆటింకము లేకుిండ మీయొదదకు వచుెటకు దేవుని 
చితుమువల్న న్నకు వీలుకలుగునేమో అని, న్న ప్రార్థనల్యిందు ఎలో్ప్పపడు ఆయనను 
బతిమాలుకొనుచు, 
రోమీయుల్కు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాస్తలైయుింటిరి గాని యే ఉపదేశక్రమమునకు మీరు 
అపపగింపబడితిరో, దానిక్క హృదయపూర్వకముగా లోబడినవారై, 
1 కొరిిందీయుల్కు 1:14 => న్న న్నమమున మీరు బాప్తుసమము పిందితిర్ని యెవరైనను 
చెపపకుిండునట్టో, 
2 కొరిిందీయుల్కు 9:12 => ఏల్యనగా ఈ సేవనుగూరిెన పరిచర్ా పరిశుదుుల్ అకార్ల్కు 
సహాయము కలుగజేయుట మాత్రము కాకుిండ, అనేకులు దేవునిక్క చెలిోించు కృతజాతాస్తుతుల్ 
మూల్ముగా విసురిించుచునాది. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవర్ాము చొప్పపన క్రీస్తుయేస్తనిందు మహిమలో మీ 
ప్రతి అవసర్మును తీరుెను. 
కొలొస్యుల్కు 1:9 => అిందుచేత ఈ సింగతి వినినన్నటనుిండి మేమును మీ నిమితుము ప్రార్థన 
చేయుట మానక, మీరు సింపూర్ణ జ్ఞానమును ఆతమ సింబింధమైన వివేకమును గల్వారును,  

వచనము 8 

కావున యుకుమైనదానినిగూరిె నీ కాజ్ఞపా్తించుటకు క్రీస్తునిందు న్నకు బహు ధైర్ాము కలిగయునాను,  
 

గల్తీయుల్కు 5:6 => యేస్తక్రీస్తునిందుిండు వారిక్క స్తనాతి పిందుటయిందేమియు లేదు, 
పిందకపోవుటయిందేమియు లేదు గాని ప్రేమవల్న కార్ాసాధకమగు విశావసమే 
ప్రయ్యజనకర్మగును. 
ఎఫెసీయుల్కు 1:15 => ఈ హేతువుచేత, ప్రభువైన యేస్తనిందలి మీ విశావసమునుగూరిెయు, 
పరిశుదుుల్ిందరియెడల్ మీరు చూప్పచునా విశావసమునుగూరిెయు, నేను వినినపపటినుిండి 
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కొలొస్యుల్కు 1:4 => మన ప్రభువగు యేస్తక్రీస్తు యొకా తిండ్రియైన దేవునిక్క కృతజాతాస్తుతులు 
చెలిోించుచున్నాము. 
ఫిలేమోనుకు 1:7 => సహోదరుడా, పరిశుదుుల్ హృదయములు నీ మూల్ముగా విశ్రింతి 
పిందినిందున నీ ప్రేమనుబటిట న్నకు విశేషమైన ఆనిందమును ఆదర్ణయు కలిగెను. 
కీర్ునలు 16:3 => నేనీలాగిందును భూమిమీదనునా భకుులే శ్రేష్యటలు; వారు న్నకు కేవల్ము ఇష్యటలు. 
అపోసులుల్ కార్ాములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళ్లో అకాడ చేరినప్పపడు, వారు 
మేడగదిలోనిక్క అతనిని తీసికొని వచిెరి; విధవరాిండ్రిందరు వచిె యేడుెచు, దరాా తమతోకూడ 
ఉనాప్పపడు కుటిటన అింగీలును వస్త్రములును చూప్పచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 
అపోసులుల్ కార్ాములు 9:40 => పేతురు అిందరిని వెలుపలిక్క పింప్త మోకాళో్లని ప్రార్థనచేసి 
శవమువైప్ప తిరిగ తబితా, లెమమనగా ఆమె కనుాలు తెర్చి పేతురును చూచి లేచి కూరుెిండెను. 
అపోసులుల్ కార్ాములు 9:41 => అతడామెకు చెయిా యిచిె లేవనెతిు, పరిశుదుుల్ను విధవరాిండ్రను 
ప్తలిచి ఆమెను సజీవురాల్నుగా వారిక్క అపపగించెను. 
రోమీయుల్కు 12:13 => పరిశుదుుల్ అవసర్ముల్లో పాలుపిందుచు, శ్రదుగా ఆతిథ్ాము 
ఇచుెచుిండుడి. 
రోమీయుల్కు 15:25 => అయితే ఇప్పపడు పరిశుదుుల్కొర్కు పరిచర్ాచేయుచు యెరూషలేమునకు 
వెళ్లోచున్నాను. 
రోమీయుల్కు 15:26 => ఏల్యనగా యెరూషలేములో ఉనా పరిశుదుుల్లో బీదలైన వారి 
నిమితుము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొింత స్టముమ చిందా వేయ నిషటపడిరి. 
1 కొరిిందీయుల్కు 16:1 => పరిశుదుుల్ కొర్కైన చిందా విషయమైతే నేను గల్తీయ సింఘముల్కు 
నియమిించిన ప్రకార్ము మీరును చేయుడి. 
1 య్యహాను 3:23 => ఆయన ఆజాల్ను గైకొనువాడు ఆయన యిందు నిలిచియుిండును, ఆయన 
వానియిందు నిలిచియుిండును; ఆయన మనయిందు నిలిచియున్నాడని  
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1 య్యహాను 5:1 => యేసే క్రీసుయి యున్నాడని నముమ ప్రతివాడును దేవుని మూల్ముగా 
ప్పటిటయున్నాడు. ప్పటిటించినవానిని ప్రేమిించు ప్రతివాడును ఆయన మూల్ముగా ప్పటిటనవానిని 
ప్రేమిించును. 
1 య్యహాను 5:2 => మనము దేవుని ప్రేమిించుచు ఆయన ఆజాల్ను నెర్వేరుెవార్మైతిమా దేవుని 
ప్తలో్ల్ను ప్రేమిించుచున్నామని దానివల్ననే యెరుగుదుము. 
2 కొరిిందీయుల్కు 8:4 => వారు తమ సామర్థయము కొల్దియే గాక సామర్థయముకింటె ఎకుావగాను 
తమింతట తామే యిచిెర్ని మీకు సాక్ష్యమిచుెచున్నాను. 
ఎఫెసీయుల్కు 6:18 => ఆతమవల్న ప్రతి సమయము నిందును ప్రతి విధమైన ప్రార్థనను విజ్ఞాపనను 
చేయుచు, ఆ విషయమై సమసు పరిశుదుుల్ నిమితుమును పూర్ణమైన పట్టటదల్తో విజ్ఞాపన చేయుచు 
మెల్కువగా ఉిండుడి. 
ఎఫెసీయుల్కు 6:23 => తిండ్రియైన దేవునినుిండియు ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తునుిండియు 
సమాధ్యనమును విశావసముతో కూడిన ప్రేమయును సహోదరుల్కు కలుగును గాక. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 1:3 => మొదటి దినమునుిండి ఇదివర్కు స్తవార్ు విషయములో మీరు న్నతో 
పాలివారై యుిండుట చూచి, 
ఫిలిప్పపయుల్కు 1:27 => నేను వచిె మిముమను చూచినను, రాకపోయినను, మీరు ఏ 
విషయములోను ఎదిరిించువారిక్క బెదర్క, అిందరును ఒకా భావముతో స్తవార్ు విశావసపక్ష్మున 
పోరాడుచు, ఏకమనస్త్ గల్వారై నిలిచియున్నార్ని నేను మిముమనుగూరిె వినులాగున, మీరు క్రీస్తు 
స్తవార్ుకు తగనట్టోగా ప్రవరిుించుడి.  
ఫిలిప్పపయుల్కు 2:19 => నేనును మీ క్షేమము తెలిసికొని ధైర్ాము తెచుెకొను నిమితుము తిమోతిని 
శీఘ్రముగా మీయొదదకు పింప్పటకు ప్రభువైన యేస్తనిందు నిరీక్షించుచున్నాను.  
1 దెస్లోనీకయుల్కు 1:3 => మీ అిందరి నిమితుము ఎలో్ప్పపడును దేవునిక్క కృతజాతాస్తుతులు 
చెలిోించుచున్నాము. 
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1 దెస్లోనీకయుల్కు 3:6 => తిమోతియు ఇప్పపడు మీయొదదనుిండి మాయొదదకు వచిె, మేము 
మిముమను ఏలాగు చూడనపేక్షించుచున్నామో ఆలాగే మీరును మముమను చూడనపేక్షించుచు, 
ఎలో్ప్పపడును మముమను ప్రేమతో జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నార్ని, మీ విశావసమునుగూరిెయు మీ 
ప్రేమనుగూరిెయు సింతోషకర్మైన సమాచార్మును మాకు తెచెెను. 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 4:10 => ఆలాగుననే మాసిదోనియ యిందింతట ఉనా సహోదరుల్ిందరిని 
మీరు ప్రేమిించుచున్నారు. సహోదరులారా, మీరు ప్రేమయిందు మరి యొకుావగా అభివృదిు 
నొిందుచుిండ వలెననియు, 
1 తిమోతి 6:2 => విశావస్తలైన యజమానులు గల్ దాస్తలు తమ యజమానులు సహోదరుల్ని 
వారిని తృణీకరిింపక, తమ సేవాఫల్ము పిందువారు విశావస్తలును ప్రియులునై యున్నార్ని మరి 
యెకుావగా వారిక్క సేవచేయవలెను; ఈ సింగతులు బోధించుచు వారిని హెచెరిించుము. 
తీతుకు 3:15 => న్నయొదద ఉనావార్ిందరు నీకు విందనములు చెప్పపచున్నారు. విశావసమునుబటిట 
మముమను ప్రేమిించువారిక్క మా విందనములు చెప్పపము. కృప మీ అిందరిక్క తోడై యుిండును గాక. 
హెబ్రీయుల్కు 6:10 => మీరు చేసిన కార్ామును, మీరు పరిశుదుుల్కు ఉపచార్ము చేసి యిింకను 
ఉపచార్ము చేయుచుిండుటచేత తన న్నమమునుబటిట చూప్తన ప్రేమను మర్చుటకు, దేవుడు 
అన్నాయస్తథడు కాడు. 
హెబ్రీయుల్కు 13:24 => మీపైని న్నయకులైనవారికిందరిక్కని పరిశుదుుల్కిందరిక్కని న్న 
విందనములు చెప్పపడి. ఇటలీవారు మీకు విందనములు చెప్పపచున్నారు. 
3 య్యహాను 1:2 => ప్రియుడా, నీ ఆతమ వరిులోుచునా ప్రకార్ము నీవు అనిా విషయముల్లోను 
వరిులోుచు సౌఖాముగా ఉిండవలెనని ప్రారిథించుచున్నాను. 
3 య్యహాను 1:6 => వారు నీ ప్రేమనుగూరిె సింఘము ఎదుట సాక్ష్యమిచిెరి. వారు 
అనాజనుల్వల్న ఏమియు  

వచనము 9 
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వృదుుడను ఇప్పపడు క్రీస్తుయేస్త ఖైదీనైయునా పౌల్ను నేను ప్రేమనుబటిట వేడుకొనుట మరి 
మించిదనుకొని, 

 

2 కొరిిందీయుల్కు 9:12 => ఏల్యనగా ఈ సేవనుగూరిెన పరిచర్ా పరిశుదుుల్ అకార్ల్కు 
సహాయము కలుగజేయుట మాత్రము కాకుిండ, అనేకులు దేవునిక్క చెలిోించు కృతజాతాస్తుతుల్ 
మూల్ముగా విసురిించుచునాది. 
2 కొరిిందీయుల్కు 9:13 => ఏలాగనగా క్రీస్తు స్తవార్ును అింగీకరిింతుమని ఒప్పపకొనుటయిందు 
మీరు విధేయులైనిందుచేతను, వారి విషయమును అిందరి విషయమును ఇింత ఔదార్ాముగా ధర్మము 
చేసినిందుచేతను, ఈ పరిచర్ా మూల్ముగా మీ య్యగాత కనబడినిందున వారు దేవుని 
మహిమపర్చుచున్నారు. 
2 కొరిిందీయుల్కు 9:14 => మరియు మీయెడల్ దేవుడు కనుపర్చిన అతాధకమైన కృపను చూచి, 
వారు మీ నిమితుమై ప్రార్థన చేయుచు, మిముమను చూడవలెనని ఎకుావ కోరికగల్వారై యున్నారు. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 1:9 => మీరు శ్రేషఠమైన కార్ాముల్ను వివేచిింపగల్వార్గుటకు, మీ ప్రేమ 
తెలివితోను, సకల్విధములైన అనుభవజ్ఞానముతోను కూడినదై, అింతకింతకు అభివృదిు 
పిందవలెననియు,  
ఫిలిప్పపయుల్కు 1:10 => ఇిందువల్న దేవునిక్క మహిమయు స్త్రుత్రమును కలుగునట్టో, మీరు 
యేస్తక్రీస్తువల్ననైన నీతిఫల్ముల్తో నిిండికొనిన  
ఫిలిప్పపయుల్కు 1:11 => వారై క్రీస్తు దినమునకు నిషాపట్టలును నిరోదష్యలును కావలెననియు 
ప్రారిథించుచున్నాను. 
తీతుకు 3:14 => మన వారును నిషిలులు కాకుిండు నిమితుము అవసర్మునుబటిట 
సమయ్యచితముగా సత్క్రియల్ను శ్రదుగా చేయుటకు నేరుెకొనవలెను. 
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హెబ్రీయుల్కు 6:10 => మీరు చేసిన కార్ామును, మీరు పరిశుదుుల్కు ఉపచార్ము చేసి యిింకను 
ఉపచార్ము చేయుచుిండుటచేత తన న్నమమునుబటిట చూప్తన ప్రేమను మర్చుటకు, దేవుడు 
అన్నాయస్తథడు కాడు. 
యాకోబు 2:14 => న్న సహోదరులారా, క్రియలు లేనప్పపడు ఎవడైనను తనకు విశావసము కల్దని 
చెప్తపనయెడల్ ఏమి ప్రయ్యజనము? అటిట విశావసమతని ర్క్షింపగల్దా? 

యాకోబు 2:17 => ఆలాగే విశావసము క్రియలులేనిదైతే అది ఒింటిగా ఉిండి మృతమైనదగును. 
మతుయి 5:16 => మనుష్యాలు మీ సత్రాియల్ను చూచి పర్లోకమిందునా మీ తిండ్రిని 
మహిమపర్చునట్టో వారి యెదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపనియుాడి. 
1 కొరిిందీయుల్కు 14:25 => అప్పపడతని హృదయ ర్హసాములు బయలుపడును. ఇిందువల్న 
దేవుడు నిజముగా మీలో ఉన్నాడని ప్రచుర్ము చేయుచు అతడు సాగల్పడి దేవునిక్క నమసాార్ము 
చేయును. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 4:8 => మెట్టటకు సహోదరులారా, యే య్యగాతయైనను మెప్పపపనను ఉిండినయెడల్, 
ఏవి సతామైనవో, ఏవి మానామైనవో, ఏవి న్నాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి ర్మామైనవో, ఏవి 
ఖ్యాతిగల్వో, వాటిమీద ధ్యానముించుకొనుడి. 
1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాల్మిందు బయలుపర్చబడుటకు సిదుముగానునా ర్క్ష్ణ మీకు 
కలుగునట్టో, విశావసము దావరా దేవుని శక్కుచేత కాపాడబడు మీకొర్కు, ఆ సావసథయము పర్లోకమిందు 
భద్రపర్చబడియునాది. 
1 పేతురు 1:6 => ఇిందువల్న మీరు మిక్కాలి ఆనిందిించుచున్నారు గాని అవసర్మునుబటిట 
న్నన్నవిధములైన శోధనల్చేత, ప్రస్తుతమున కొించెము కాల్ము మీకు దుుఃఖము కలుగుచునాది. 
1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు స్తవర్ణము అగాపరీక్ష్వల్న శుదుపర్చబడుచునాది గదా? దానికింటె 
అమూల్ామైన మీ విశావసము ఈ శోధనల్చేత పరీక్ష్కు నిలిచినదై, యేస్తక్రీస్తు ప్రతాక్ష్మైనప్పపడు మీకు 
మెప్పపను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కార్ణమగును. 
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1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను ప్రేమిించుచున్నారు; ఇప్పపడు 
ఆయనను కనుాలార్ చూడకయే విశవసిించుచు, మీ విశావసమునకు ఫల్మును, 
1 పేతురు 2:12 => అనాజనులు మిముమను ఏ విషయములో దురామరుగల్ని దూష్ింతురో, ఆ 
విషయములో వారు మీ సత్క్రియల్ను చూచి, వాటినిబటిట దర్శన దినమున దేవుని మహిమపర్చునట్టో, 
వారి మధాను మించి ప్రవర్ున గల్వారై యుిండవలెనని మిముమను బతిమాలుకొనుచున్నాను 

1 పేతురు 3:1 => అట్టవలె స్త్రీలారా, మీరు మీ సవప్పరుష్యల్కు లోబడియుిండుడి; 
1 పేతురు 3:16 => అప్పపడు మీరు దేనివిషయమై దురామరుగల్ని దూష్ింపబడుదురో దాని విషయమై 
క్రీస్తునిందునా మీ సత్ప్రవర్ున మీద అపనిింద వేయువారు సిగుగపడుదురు. 
2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగ విసురిించినయెడల్ అవి మన ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తునుగూరిెన 
అనుభవజ్ఞానవిషయములో మిముమను స్త్రమరులైనను నిషిలులైనను కాకుిండ చేయును. 
1 రాజ్ఞలు 14:13 => అతని నిమితుము ఇశ్రయేలువార్ిందరు అింగలారుెచు, సమాధలో అతనిని 
ప్పట్టటదురు; ఇశ్రయేలీయుల్ దేవుడైన యెహోవా యరొబాము సింబింధుల్లో ఇతనియిందు మాత్రమే 
అనుకూల్మైన దాని కనుగొనెను గనుక యరొబాము సింతతివారిలో ఇతడు మాత్రమే సమాధక్క 
వచుెను. 
మతుయి 25:16 => అయిదు తలాింతులు తీసికొనినవాడు వెళ్లో వాటితో వాాపార్ము చేసి, మరి 
అయిదు తలాింతులు సింపాదిించెను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 1:13 => మీరు చదువుకొని పూరిుగా గ్రహిించిన సింగతులు తపప, మరేవియు 
మీకు వ్రాయుట లేదు; కడవర్కు వీటిని ఒప్పపకొిందుర్ని నిరీక్షించుచున్నాము. 
2 కొరిిందీయుల్కు 8:4 => వారు తమ సామర్థయము కొల్దియే గాక సామర్థయముకింటె ఎకుావగాను 
తమింతట తామే యిచిెర్ని మీకు సాక్ష్యమిచుెచున్నాను. 
హెబ్రీయుల్కు 13:16 => ఉపకార్మును ధర్మమును చేయ మర్చిపోకుడి, అటిట యాగములు 
దేవునిక్కషటమైనవి. 

వచనము 10 
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న్న బింధకముల్లో నేను కనిన న్న కుమారుడగు ఒనేసిము కోసర్ము నినుా వేడుకొనుచున్నాను. 
 

1 దెస్లోనీకయుల్కు 1:3 => మీ అిందరి నిమితుము ఎలో్ప్పపడును దేవునిక్క కృతజాతాస్తుతులు 
చెలిోించుచున్నాము. 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిెన వర్ుమాన వాకాము 
మావల్న అింగీకరిించినప్పపడు, మనుష్యాల్ వాకామని యెించక అది నిజముగా ఉనాట్టట దేవుని 
వాకామని దానిని అింగీకరిించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునిక్క కృతజాతాస్తుతులు 
చెలిోించుచున్నాము. ఆ వాకామే విశావస్తలైన మీలో కార్ాసిదిు కలుగజేయుచునాది. 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 2:19 => ఏల్యనగా మా నిరీక్ష్ణయైనను ఆనిందమైనను అతిశయ 
కీరీటమైనను ఏది? మన ప్రభువైన యేస్తయొకా రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావసములో ఉనా లోపమును 
తీరుెనట్టో అనుగ్రహిించుమని రాత్రింబగళ్లో అతాధకముగా దేవుని వేడుకొనుచుిండగా, 
2 య్యహాను 1:4 => తిండ్రివల్న మనము ఆజాను పిందిన ప్రకార్ము నీ ప్తలో్ల్లో కొిందరు 
సతామును అనుసరిించి నడుచుచుిండుట కనుగొని బహుగా సింతోష్ించుచున్నాను. 
3 య్యహాను 1:3 => నీవు సతామును అనుసరిించి నడుచుకొనుచున్నావు గనుక సహోదరులు వచిె 
నీ సతాప్రవర్ుననుగూరిె సాక్ష్యము చెపపగా విని బహుగా సింతోష్ించితిని. 
3 య్యహాను 1:4 => న్న ప్తలో్లు సతామును అనుసరిించి నడుచుకొనుచున్నార్ని వినుటకింటె న్నకు 
ఎకుావైన సింతోషము లేదు. 
3 య్యహాను 1:5 => ప్రియుడా, వారు పర్దేశులైనను సహోదరులుగా ఉనావారిక్క నీవు చేసినదెలో్ 
విశావసిక్క తగనట్టటగా చేయుచున్నావు. 
3 య్యహాను 1:6 => వారు నీ ప్రేమనుగూరిె సింఘము ఎదుట సాక్ష్యమిచిెరి. వారు 
అనాజనుల్వల్న ఏమియు  
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ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, ప్రభువునిందు నీవల్న న్నకు ఆనిందము కలుగనిముమ, 
క్రీస్తునిందు న్న హృదయమునకు విశ్రింతి కలుగజేయుము. 
2 కొరిిందీయుల్కు 7:13 => ఇిందుచేత మేము ఆదరిింపబడితివిిు. అింతేకాదు, మాకు ఈ ఆదర్ణ 
కలిగనప్పపడు తీతు యొకా ఆతమ మీ అిందరివల్న విశ్రింతి పిందినిందున అతని సింతోషమును చూచి 
మరి యెకుావగా మేము సింతోష్ించితివిిు. 
2 తిమోతి 1:16 => ప్రభువు ఒనేసిఫోరు ఇింటివారియిందు కనికర్ము చూప్పనుగాక.  
ఆదికాిండము 33:9 => అప్పపడు ఏశావు సహోదరుడా, న్నకు కావల్సినింత ఉనాది, నీది నీవే 
ఉించుకొమమని చెప్పపను. 
రూతు 2:16 => మరియు ఆమె కొర్కు ప్తడికళ్లో పడవేసి ఆమె యేరుకొనునట్టో విడిచిప్పట్టటడి, ఆమెను 
గదిదింపవదదని తన దాస్తల్ కాజ్ఞాప్తించెను. 
1 దినవృతాుింతములు 29:17 => న్న దేవా, నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 
యథార్థవింతుల్యిందు ఇషటపడుచున్నావని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథార్థహృదయము గల్వాడనై 
యివి యనిాయు మనుఃపూర్వకముగా ఇచిెయున్నాను; ఇప్పపడు ఇకాడనుిండు నీ జనులును నీకు 
మనుఃపూర్వకముగా ఇచుెట చూచి సింతోష్ించుచున్నాను. 
య్యబు 29:13 => నశించుటకు సిదుమైయునావారి దీవెన న్నమీదిక్క వచెెను విధవరాిండ్ర 
హృదయమును సింతోషప్పటిటతిని  
సామెతలు 27:11 => న్న కుమారుడా, జ్ఞనామును సింపాదిించి న్న హృదయమును 
సింతోషపర్చుము. అప్పపడు ననుా నిిందిించువారితో నేను ధైర్ాముగా మాటలాడుదును.  
యెషయా 58:7 => నీ ఆహార్ము ఆకలిగొనినవారిక్క ప్పట్టటటయు నీ ర్కుసింబింధక్క ముఖము 
తప్తపింపకుిండుటయు దికుామాలిన బీదల్ను నీ యిింట చేరుెకొనుటయు  
మతుయి 6:2 => కావున నీవు ధర్మము చేయునప్పపడు, మనుష్యాల్వల్న ఘనత నొిందవలెనని, 
వేషధ్యరులు సమాజమిందిర్ముల్లోను వీధుల్లోను చేయులాగున నీ ముిందర్ బూర్ ఊదిింపవదుద; 
వారు తమ ఫల్ము పిందియున్నార్ని నిశెయముగా మీతో చెప్పపచున్నాను. 
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మతుయి 25:16 => అయిదు తలాింతులు తీసికొనినవాడు వెళ్లో వాటితో వాాపార్ము చేసి, మరి 
అయిదు తలాింతులు సింపాదిించెను. 
మతుయి 25:35 => నేను ఆకలిగొింటిని, మీరు న్నకు భోజనము ప్పటిటతిరి; దప్తపగొింటిని, న్నకు 
దాహమిచిెతిరి, పర్దేశనై యుింటిని ననుా చేరుెకొింటిరి; 
మారుా 14:7 => బీదలు ఎలో్ప్పపడును మీతోనే యున్నారు, మీక్కషటమైనప్పపడెలో్ వారిక్క మేలు 
చేయవచుెను; నేను ఎలో్ప్పపడును మీతో నుిండను. 
లూకా 14:13 => అయితే నీవు విిందు చేయునప్పపడు బీదల్ను అింగహీనుల్ను కుింటివాిండ్రను 
గ్రుడిడవాిండ్రను ప్తలువుము. 
అపోసులుల్ కార్ాములు 16:34 => మరియు అతడు వారిని ఇింటిక్క తోడుకొని వచిె భోజనముప్పటిట, 
దేవునియిందు విశావసముించినవాడై తన ఇింటివార్ిందరితోకూడ ఆనిందిించెను. 
రోమీయుల్కు 12:13 => పరిశుదుుల్ అవసర్ముల్లో పాలుపిందుచు, శ్రదుగా ఆతిథ్ాము 
ఇచుెచుిండుడి. 
రోమీయుల్కు 15:32 => మీరు న్నకొర్కు దేవునిక్క చేయు ప్రార్థనల్యిందు న్నతో కలిసి 
పోరాడవలెనని, మన ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తునుబటిటయు, ఆతమవల్ని ప్రేమనుబటిటయు మిముమను 
బతిమాలుకొనుచున్నాను. 
1 కొరిిందీయుల్కు 16:1 => పరిశుదుుల్ కొర్కైన చిందా విషయమైతే నేను గల్తీయ సింఘముల్కు 
నియమిించిన ప్రకార్ము మీరును చేయుడి. 
1 కొరిిందీయుల్కు 16:15 => సెుఫను ఇింటివారు అకయ యొకా ప్రథ్మఫల్మై యున్నార్నియు, 
వారు పరిశుదుుల్కు పరిచర్ా చేయుటకు తముమను తాము అపపగించుకొని యున్నార్నియు మీకు 
తెలియును. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 1:4 => మీలో ఈ సత్క్రియన్నర్ింభిించినవాడు యేస్తక్రీస్తు దినము వర్కు దానిని 
కొనసాగించునని రూఢిగా నముమచున్నాను.  
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ఫిలేమోనుకు 1:5 => న్న ప్రార్థనల్యిందు నీ నిమితుము విజ్ఞాపనము చేయుచు, ఎలో్ప్పపడు న్న 
దేవునిక్క కృతజాతాస్తుతులు చెలిోించుచు, 

వచనము 11 

అతడు మునుప్ప నీకు నిష్ప్రయ్యజనమైనవాడే గాని, యిప్పపడు నీకును న్నకును 
ప్రయ్యజనకర్మైనవాడాయెను. 

 

2 కొరిిందీయుల్కు 3:12 => తగగపోవుచునా మహిమ యొకా అింతమును ఇశ్రయేలీయులు తేరి 
చూడకుిండునట్టో మోషే తన ముఖముమీద ముస్తకు వేసికొనెను.  
2 కొరిిందీయుల్కు 10:1 => మీ ఎదుటనునాప్పపడు మీలో అణకువగల్వాడనైనటిటయు, ఎదుట 
లేనప్పపడు మీయెడల్ ధైర్ాము గల్వాడనైనటిటయు, పౌల్ను నేనే యేస్తక్రీస్తు యొకా సాతివకమును 
మృదుతవమునుబటిట మిముమను వేడుకొనుచున్నాను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 10:2 => శరీర్ప్రకార్ము నడుచుకొనువార్మని మముమనుగూరిె 
కొిందర్నుకొనుచున్నారు కారా? అటిటవారియెడల్ నేను తెగించి కాఠినాము చూపవలెనని 
తల్ించుకొనుచున్నాను గాని, నేను వచిెనప్పపడు అట్టో కాఠినామును చూపకుిండునట్టో చేయుడని నేను 
మిముమను బతిమాలుకొనుచున్నాను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 11:21 => మేము బల్హీనుల్మైయునాట్టట అవమానముగా 
మాటలాడుచున్నాను. ఏ విషయమిందు ఎవడైన ధైర్ాము కలిగయున్నాడో, ఆ విషయమిందు నేను 
కూడ ధైర్ాము కలిగనవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచున్నాను స్తమా. 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 2:2 => మీరెరిగనట్టట మేము ఫిలిప్పపలో ముిందు శ్రమపడి అవమానము 
పింది, యెింతో పోరాటముతో దేవుని స్తవార్ును మీకు బోధించుటకై మన దేవునియిందు ధైర్ాము 
తెచుెకొింటిమని మీకు తెలియును. 
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1 దెస్లోనీకయుల్కు 2:6 => మరియు మేము క్రీస్తుయొకా అపసులుల్మై యునాిందున 
అధకార్ము చేయుటకు సమరుథల్మై యునాను, మీవల్ననే గాని యితరుల్వల్ననే గాని, 
మనుష్యాల్వల్న కలుగు ఘనతను మేము కోర్లేదు. 
2 కొరిిందీయుల్కు 10:8 => పడద్రోయుటకు కాక మిముమను కట్టటటకే ప్రభువు మాకు 
అనుగ్రహిించిన అధకార్మునుగూరిె నేనొకవేళ కొించెము అధకముగా అతిశయపడినను నేను 
సిగుగపర్చబడను.  
ఆదికాిండము 50:17 => నీ తిండ్రి తాను చావకమునుప్ప ఆజ్ఞాప్తించినదేమనగా మీరు య్యసేప్పతో నీ 
సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్ష్మిించుమని 
అతనితో చెప్పపడనెను 

1 దినవృతాుింతములు 13:2 => ఈ య్యచన మీ దృష్టక్క అనుకూల్మై మన దేవుడైన యెహోవావల్న 
కలిగనయెడల్ ఇశ్రయేలీయుల్ నివాసప్రదేశముల్ యిందింతట శేష్ించియునా మన సహోదరులును 
తమ పటటణముల్లోను పలోెల్లోను కాప్పర్మునా యాజకులును లేవీయులును మనతో 
కూడుకొనునట్టో వారియొదదకు పింప్త 

నెహెమాా 5:10 => నేనును న్న బింధువులును న్న దాస్తలును కూడ ఆలాగుననే వారిక్క స్టముమను 
ధ్యనామును అప్పపగా ఇచిెతివిిు; ఆ అప్పప ప్పచుెకొనకుిందము. 
కీర్ునలు 37:25 => నేను చినావాడనై యుింటిని ఇప్పపడు ముసలివాడనై యున్నాను అయినను 
నీతిమింతులు విడువబడుట గాని వారి సింతానము భిక్ష్మెతుుట గాని నేను చూచియుిండలేదు. 
యిరిమయా 38:20 => అిందుకు యిరీమయా వారు నినాపపగింపరు, నీవు బ్రదిక్క బాగుగానుిండునట్టో 
నేను నీతో చెప్పపచునా సింగతినిగూరిె యెహోవా సెల్విచుె మాటను చితుగించి ఆల్క్కించుము. 
అపోసులుల్ కార్ాములు 15:2 => పౌలునకును బర్ాబాకును వారితో విశేష వివాదమును తర్ామును 
కలిగనప్పపడు, ఈ అింశము విషయమై పౌలును బర్ాబాయు తమలో మరికొిందరును 
యెరూషలేమునకు అపసులుల్ యొదదకును ప్పదదల్ యొదదకును వెళోవలెనని సహోదరులు నిశెయిించిరి. 
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రోమీయుల్కు 1:28 => మరియు వారు తమ మనస్త్లో దేవునిక్క చోటియానొలో్కపోయిరి గనుక 
చేయరాని కార్ాములు చేయుటకు దేవుడు భ్రషటమనస్త్కు వారినపపగించెను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 7:16 => ప్రతివిషయములోను మీవల్న న్నకు ధైర్ాము కలుగుచునాది గనుక 
నింతోష్ించుచున్నాను. 
ఎఫెసీయుల్కు 5:4 => కృతజాతా వచనమే మీరుచెరిింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 
పోక్కరిమాటలైనను, సర్స్త్రకుులైనను ఉచెరిింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ స్త్రీలు కోమెింతుతోను న్న యితర్ 
సహకారుల్తోను స్తవార్ు పనిలో న్నతోకూడ ప్రయాసపడినవారు గనుక వారిక్క సహాయము చేయుమని 
నినుా వేడుకొనుచున్నాన 

ఫిలేమోనుకు 1:14 => నీ ఉపకార్ము బల్వింతముచేత నైనట్టట కాక సేవచాాపూర్వకమైనదిగా 
ఉిండవలెనని, నీ సమమతిలేక యేమియు చేయుటకు న్నక్కషటములేదు. 
హెబ్రీయుల్కు 13:22 => సహోదరులారా, మీకు సింక్షేపముగా వ్రాసియున్నాను గనుక ఈ హెచెరిక 
మాటను సహిించుడని మిముమను వేడుకొనుచున్నాను. 

వచనము 12 

న్న ప్రాణము వింటివాడైన అతనిని నీయొదదకు తిరిగ పింప్తయున్నాను. 
 

రోమీయుల్కు 12:1 => కాబటిట సహోదరులారా, పరిశుదుమును దేవునిక్క అనుకూల్మునైన 
సజీవయాగముగా మీ శరీర్ముల్ను ఆయనకు సమరిపించుకొనుడని దేవుని వాత్ల్ామునుబటిట 
మిముమను బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇటిట సేవ మీకు యుకుమైనది. 
2 కొరిిందీయుల్కు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావరా వేడుకొనినట్టట మేము క్రీస్తుకు 
రాయబారుల్మై దేవునితో సమాధ్యనపడుడని క్రీస్తు పక్ష్ముగా మిముమను బతిమాలుకొనుచున్నాము. 
2 కొరిిందీయుల్కు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివార్మై మీరు పిందిన దేవుని కృపను 
వార్థము చేసికొనవదదని మిముమను వేడుకొనుచున్నాము. 
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ఎఫెసీయుల్కు 4:1 => కాబటిట, మీరు సమాధ్యనమను బింధముచేత ఆతమ కలిగించు ఐకామును 
కాపాడుకొనుటయిందు శ్రదు కలిగనవారై, ప్రేమతో ఒకనినొకడు సహిించుచు, 
హెబ్రీయుల్కు 13:19 => మరియు నేను మరి తవర్గా మీయొదదకు మర్ల్ వచుెనట్టో ఈలాగు 
చేయవలెనని మరి యెకుావగా మిముమను బతిమాలుకొనుచున్నాను. 
1 పేతురు 2:11 => ప్రియులారా, మీరు పర్దేశులును యాత్రకులునై యున్నారు గనుక ఆతమకు 
విరోధముగా పోరాడు శరీరాశల్ను విసరిజించి, 
కీర్ునలు 71:9 => వృదాుపామిందు ననుా విడన్నడకుము న్న బల్ము క్షీణించినప్పపడు ననుా 
విడువకుము. 
కీర్ునలు 71:18 => దేవా, వచుె తర్మునకు నీ బాహుబల్మునుగూరిెయు ప్పటటబోవువారికిందరిక్క 
నీ శౌర్ామునుగూరిెయు నేను తెలియజెప్పపనట్టో తల్నెర్సి వృదుునైయుిండువర్కు ననుా విడువకుము. 
సామెతలు 16:31 => నెర్సిన వెిండ్రుకలు స్టగసైన క్కరీటము అవి నీతిప్రవర్ున గల్వానిక్క 
కలిగయుిండును. 
యెషయా 46:4 => ముదిమి వచుెవర్కు నినుా ఎతిుకొనువాడను నేనే తల్ వెిండ్రుకలు నెర్యువర్కు 
నినుా ఎతిుకొనువాడను నేనే నేనే చేసియున్నాను చింకప్పట్టటకొనువాడను నేనే నినుా ఎతిుకొనుచు 
ర్క్షించువాడను నేనే.  
ఫిలేమోనుకు 1:1 => క్రీస్తుయేస్త ఖైదీయైన పౌలును, సహోదరుడైన తిమోతియును మా ప్రియుడును 
జతపనివాడునైన ఫిలేమోనుకును 

ఎఫెసీయుల్కు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనాజనులైన మీ నిమితుము క్రీస్తుయేస్త యొకా ఖైదీనైన 
పౌల్ను నేను ప్రారిథించుచున్నాను. 
ఎఫెసీయుల్కు 4:1 => కాబటిట, మీరు సమాధ్యనమను బింధముచేత ఆతమ కలిగించు ఐకామును 
కాపాడుకొనుటయిందు శ్రదు కలిగనవారై, ప్రేమతో ఒకనినొకడు సహిించుచు, 
న్నాయాధపతులు 21:22 => తరువాత వారి తిండ్రులైనను సహోదరులైనను వాదిించుటకు 
మీయొదదకు వచిెనయెడల్ మేము ఆ యుదుమునుబటిట వారిలో ప్రతివానిక్కని ప్పిండిోక్క స్త్రీ దర్కలేదు 
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గనుక ఈ స్త్రీల్ను దయచేసి మాక్కయుాడి, ఈ సమయమున వారిక్కచిెనయెడల్ మీరు 
అపరాధుల్గుదురు గనుక మాక్కచిెనట్టోగా ఇయుాడని వారితో చెప్పపదమనిరి. 
2 సమూయేలు 9:1 => య్యన్నతానునుబటిట నేను ఉపకార్ము చూప్పటకు సౌలు కుట్టింబములో 
ఎవడైన కల్డాయని దావీదు అడిగెను. 
1 దినవృతాుింతములు 13:2 => ఈ య్యచన మీ దృష్టక్క అనుకూల్మై మన దేవుడైన యెహోవావల్న 
కలిగనయెడల్ ఇశ్రయేలీయుల్ నివాసప్రదేశముల్ యిందింతట శేష్ించియునా మన సహోదరులును 
తమ పటటణముల్లోను పలోెల్లోను కాప్పర్మునా యాజకులును లేవీయులును మనతో 
కూడుకొనునట్టో వారియొదదకు పింప్త 

నెహెమాా 5:10 => నేనును న్న బింధువులును న్న దాస్తలును కూడ ఆలాగుననే వారిక్క స్టముమను 
ధ్యనామును అప్పపగా ఇచిెతివిిు; ఆ అప్పప ప్పచుెకొనకుిందము. 
కీర్ునలు 37:25 => నేను చినావాడనై యుింటిని ఇప్పపడు ముసలివాడనై యున్నాను అయినను 
నీతిమింతులు విడువబడుట గాని వారి సింతానము భిక్ష్మెతుుట గాని నేను చూచియుిండలేదు. 
సామెతలు 23:24 => నీతిమింతుని తిండ్రిక్క అధక సింతోషము కలుగును జ్ఞానము గల్వానిని 
కనినవాడు వానివల్న ఆనిందము నొిందును. 
యెషయా 11:6 => తోడేలు గొఱ్ఱప్తలో్యొదద వాసముచేయును చిఱుతప్పలి మేకప్తలో్యొదద 
పిండుకొనును దూడయు కొదమసిింహమును ప్పించబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని 
తోలును.  
అపోసులుల్ కార్ాములు 15:2 => పౌలునకును బర్ాబాకును వారితో విశేష వివాదమును తర్ామును 
కలిగనప్పపడు, ఈ అింశము విషయమై పౌలును బర్ాబాయు తమలో మరికొిందరును 
యెరూషలేమునకు అపసులుల్ యొదదకును ప్పదదల్ యొదదకును వెళోవలెనని సహోదరులు నిశెయిించిరి. 
అపోసులుల్ కార్ాములు 16:23 => వారు చాల్ దెబాలు కొటిట వారిని చెర్సాల్లో వేసి భద్రముగా 
కనిప్పటటవలెనని చెర్సాల్ న్నయకునికాజ్ఞాప్తించిరి. 
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అపోసులుల్ కార్ాములు 21:16 => మరియు కైసర్యనుిండి కొిందరు శష్యాలు, మొదటనుిండి 
శష్యాడుగా ఉిండిన కుప్రీయుడైన మాాస్త్రను ఇింట మేము దిగవలెనను ఉదేదశముతో అతనిని 
వెింటబెట్టటకొని మాతో కూడ వచిెరి. 
అపోసులుల్ కార్ాములు 23:18 => సహస్రాధపతి అతని చెయిా పట్టటకొని అవతల్కు తీసికొనిపోయి 
నీవు న్నతో చెప్పపకొనవలెనని యునాదేమని యొింటరిగా అడిగెను. 
1 కొరిిందీయుల్కు 1:10 => సహోదరులారా, మీర్ిందరు ఏకభావముతో మాటలాడవలెననియు, 
మీలో కక్ష్లు లేక, యేక మనస్త్తోను ఏక తాతపర్ాముతోను, మీరు సనాదుులై యుిండవలెననియు, 
మన ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తు పేర్ట మిముమను వేడుకొనుచున్నాను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 10:1 => మీ ఎదుటనునాప్పపడు మీలో అణకువగల్వాడనైనటిటయు, ఎదుట 
లేనప్పపడు మీయెడల్ ధైర్ాము గల్వాడనైనటిటయు, పౌల్ను నేనే యేస్తక్రీస్తు యొకా సాతివకమును 
మృదుతవమునుబటిట మిముమను వేడుకొనుచున్నాను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 11:23 => వారు క్రీస్తు పరిచార్కులా? వెఱ్ఱఱవానివలె మాటలాడుచున్నాను, 
నేనును మరియెకుావగా క్రీస్తు పరిచార్కుడను. మరివిశేషముగా ప్రయాసపడితిని, మరి అనేక 
పరాాయములు చెర్సాల్లో ఉింటిని; అపరిమితముగా దెబాలు తిింటిని, అనేకమారులు 
ప్రాణాపాయముల్లో ఉింటిని. 
గల్తీయుల్కు 5:2 => చూడుడి; మీరు స్తనాతి పిందినయెడల్ క్రీస్తువల్న మీకు 
ప్రయ్యజనమేమియు కలుగదని పౌల్ను నేను మీతో చెప్పపచున్నాను. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 4:3 => అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ స్త్రీలు కోమెింతుతోను న్న యితర్ 
సహకారుల్తోను స్తవార్ు పనిలో న్నతోకూడ ప్రయాసపడినవారు గనుక వారిక్క సహాయము చేయుమని 
నినుా వేడుకొనుచున్నాన 

1 దెస్లోనీకయుల్కు 2:6 => మరియు మేము క్రీస్తుయొకా అపసులుల్మై యునాిందున 
అధకార్ము చేయుటకు సమరుథల్మై యునాను, మీవల్ననే గాని యితరుల్వల్ననే గాని, 
మనుష్యాల్వల్న కలుగు ఘనతను మేము కోర్లేదు. 
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1 దెస్లోనీకయుల్కు 2:18 => కాబటిట మేము మీయొదదకు రావలెనని యుింటిమి; పౌల్ను నేను 
పలుమారు రావలెనని యుింటిని గాని సాతాను మముమను అభాింతర్పర్చెను. 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 4:1 => మెట్టటకు సహోదరులారా, మేము ప్రభువైన యేస్త దావరా మీక్కచిెన 
ఆజాను మీరెరుగుదురు. 
1 తిమోతి 5:1 => వృదుుని గదిదింపక తిండ్రిగా భావిించి అతని హెచెరిించుము. 
ఫిలేమోనుకు 1:14 => నీ ఉపకార్ము బల్వింతముచేత నైనట్టట కాక సేవచాాపూర్వకమైనదిగా 
ఉిండవలెనని, నీ సమమతిలేక యేమియు చేయుటకు న్నక్కషటములేదు. 
హెబ్రీయుల్కు 13:22 => సహోదరులారా, మీకు సింక్షేపముగా వ్రాసియున్నాను గనుక ఈ హెచెరిక 
మాటను సహిించుడని మిముమను వేడుకొనుచున్నాను. 
1 పేతురు 5:1 => తోటిప్పదదను, క్రీస్తు శ్రమల్నుగూరిెన సాక్షని, బయలుపర్చబడబోవు మహిమలో 
పాలివాడనునైన నేను మీలోని ప్పదదల్ను హెచెరిించుచున్నాను. 

వచనము 13 

నేను స్తవార్ు కొర్కు బింధకములో ఉిండగా నీకు ప్రతిగా అతడు న్నకు పరిచార్ముచేయు నిమితుము 
న్నయొదద అతని నుించుకొనవలెనని యుింటిని గాని 

 

2 సమూయేలు 9:1 => య్యన్నతానునుబటిట నేను ఉపకార్ము చూప్పటకు సౌలు కుట్టింబములో 
ఎవడైన కల్డాయని దావీదు అడిగెను. 
2 సమూయేలు 9:2 => సౌలు కుట్టింబమునకు సేవకుడగు సీబాయను ఒకడుిండగా వారు అతనిని 
దావీదునొదదకు ప్తలువనింప్తరి. రాజ్ఞ సీబావు నీవేగదా అని అడుగగా అతడు నీ దాస్తడనైన నేనే సీబాను 
అనెను. 
2 సమూయేలు 9:3 => రాజ్ఞ యెహోవా న్నకు దయచూప్తనట్టోగా నేను ఉపకార్ము చేయుటకు 
సౌలు కుట్టింబములో ఎవడైననొకడు శేష్ించియున్నాడా యని అతని నడుగగా సీబా య్యన్నతానుకు 
కుింటికాళ్లో గల్ కుమారుడొకడున్నాడని రాజ్ఞతో మనవిచేసెను. 
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2 సమూయేలు 9:4 => అతడెకాడ ఉన్నాడని రాజ్ఞ అడుగగా సీబా చితుగించుము, అతడు 
లోదెబారులో అమీమయేలు కుమారుడగు మాకీరు ఇింట నున్నాడని రాజ్ఞతో అనెను. 
2 సమూయేలు 9:5 => అప్పపడు రాజైన దావీదు మనుష్యాల్ను పింప్త లోదెబారులో నునా 
అమీమయేలు కుమారుడగు మాకీరు ఇింటనుిండి అతని ర్ప్తపించెను. 
2 సమూయేలు 9:6 => సౌలు కుమారుడైన య్యన్నతానునకు ప్పటిటన మెఫీబోషెతు దావీదునొదదకు 
వచిె సాగల్పడి నమసాార్ము చేయగా దావీదు మెఫీబోషెతూ అని అతని ప్తలిచినప్పపడు అతడు 
చితుము, నీ దాస్తడనైన నేనున్నాననెను. 
2 సమూయేలు 9:7 => అిందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద, నీ తిండ్రియైన య్యన్నతాను 
నిమితుము నిజముగా నేను నీకు ఉపకార్ము చూప్త, నీ ప్తతరుడైన సౌలు భూమి అింతయు నీకు మర్ల్ 
ఇప్తపింతును; మరియు నీవు సదాకాల్ము న్న బలో్యొదదనే భోజనము చేయుదువని సెల్వియాగా 

2 సమూయేలు 18:5 => అప్పపడు రాజ్ఞ య్యవాబును అబీషైని ఇతుయిని ప్తలిచి న్న నిమితుమై 
యౌవనుడైన అబాషలోమునకు దయజూప్పడని ఆజ్ఞపా్తించెను. జనుల్ిందరు వినుచుిండగా రాజ్ఞ 
అబాషలోమునుగూరిె అధపతుల్కిందరిక్క ఆజా ఇచెెను. 
2 సమూయేలు 19:37 => నేను న్న ఊరి యిందుిండి మర్ణమై న్న తలిదిండ్రుల్ సమాధయిందు 
పాతిప్పటటబడుటకై అచెటిక్క తిరిగపోవునట్టో న్నకు సెల్విముమ, చితుగించుము, నీ దాస్తడగు క్కింహాము 
న్న యేలినవాడవును రాజవునగు నీతోకూడ వచుెటకు సెల్విముమ; నీ దృష్టక్క ఏది యనుకూల్మో 
దానిని అతనిక్క చేయుమని మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 19:38 => రాజ్ఞ క్కింహాము న్నతోకూడ రావచుెను, నీ దృష్టక్క అనుకూల్మైన దానిని 
నేను అతనిక్క చేసెదను, మరియు న్నవల్న నీవు కోరునదింతయు నేను చేసెదనని సెల్విచెెను. 
మారుా 9:17 => జనసమూహములో ఒకడు బోధకుడా, మూగదయాము పటిటన న్న కుమారుని 
నీయొదదకు తీసికొనివచిెతిని; 
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1 తిమోతి 1:2 => విశావసమునుబటిట న్న నిజమైన కుమారుడగు తిమోతిక్క శుభమని చెప్తప 
వ్రాయునది. తిండ్రియైన దేవునినుిండియు మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేస్తనుిండియు కృపయు కనికర్మును 
సమాధ్యనమును నీకు కలుగును గాక. 
తీతుకు 1:4 => తిండ్రియైన దేవునినుిండియు మన ర్క్ష్కుడైన క్రీస్తుయేస్తనుిండియు కృపయు 
కనికర్మును సమాధ్యనమును నీకు కలుగును గాక. 
కొలొస్యుల్కు 4:9 => అతనిని అతనితో కూడ నమమకమైన ప్రియ సహోదరుడైన ఒనేసిమును 
మీయొదదకు పింప్పచున్నాను; ఇతడు మీయొదదనుిండి వచిెనవాడే; వీరికాడి సింగతుల్నిాయు మీకు 
తెలియజేతురు. 
1 కొరిిందీయుల్కు 4:15 => క్రీస్తునిందు మీకు ఉపదేశకులు పదివేల్మింది యునాను తిండ్రులు 
అనేకులు లేరు.  
గల్తీయుల్కు 4:19 => న్న ప్తలో్లారా, క్రీస్తు సవరూపము మీయిందేర్పడు వర్కు మీ విషయమై 
మర్ల్ న్నకు ప్రసవవేదన కలుగుచునాది. 
ఆదికాిండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినుా స్తుతిించెదరు నీ చెయిా నీ శత్రువుల్ 
మెడమీద ఉిండును నీ తిండ్రి కుమారులు నీ యెదుట సాగల్పడుదురు.  
దివతీయ్యపదేశకాిండము 23:15 => తన యజమానుని యొదదనుిండి తప్తపించుకొని నీయొదదకు 
వచిెన దాస్తని వాని యజమానునిక్క అపపగింపకూడదు. 
లూకా 6:42 => నీ కింటిలో ఉనా దూల్మును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కింటిలో 
ఉనా నలుస్తను తీసివేయనిమమని నీవేలాగు చెపపగల్వు? వేషధ్యరీ, మొదట నీ కింటిలో ఉనా 
దూల్మును తీసివేయుము, అప్పపడు నీ సహోదరుని కింటిలో ఉనా నలుస్తను తీసివేయుటకు నీకు 
తేటగా కనబడును. 
లూకా 7:3 => శతాధపతి యేస్తనుగూరిె విని, ఆయన వచిె తన దాస్తని సవసథపర్చవలెనని 
ఆయనను వేడుకొనుటకు యూదుల్ ప్పదదల్ను ఆయన యొదదకు పింప్పను. 
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అపోసులుల్ కార్ాములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమను చూచి మాటలాడవలెనని 
ప్తలిప్తించితిని; ఇశ్రయేలుయొకా నిరీక్ష్ణ కోసము ఈ గొలుస్తతో కటటబడియున్నానని వారితో చెప్పపను. 
1 కొరిిందీయుల్కు 1:10 => సహోదరులారా, మీర్ిందరు ఏకభావముతో మాటలాడవలెననియు, 
మీలో కక్ష్లు లేక, యేక మనస్త్తోను ఏక తాతపర్ాముతోను, మీరు సనాదుులై యుిండవలెననియు, 
మన ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తు పేర్ట మిముమను వేడుకొనుచున్నాను. 
ఎఫెసీయుల్కు 4:1 => కాబటిట, మీరు సమాధ్యనమను బింధముచేత ఆతమ కలిగించు ఐకామును 
కాపాడుకొనుటయిందు శ్రదు కలిగనవారై, ప్రేమతో ఒకనినొకడు సహిించుచు, 
ఎఫెసీయుల్కు 6:20 => దానినిగూరిె నేను మాటలాడవల్సినట్టటగా ధైర్ాముతో మాటలాడుటకై 
వాకెక్కు న్నకు అనుగ్రహిింపబడునట్టో న్న నిమితుమును పూర్ణమైన పట్టటదల్తో విజ్ఞాపన చేయుచు 
మెల్కువగా ఉిండుడి. 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 4:1 => మెట్టటకు సహోదరులారా, మేము ప్రభువైన యేస్త దావరా మీక్కచిెన 
ఆజాను మీరెరుగుదురు. 
1 తిమోతి 1:18 => న్న కుమారుడువైన తిమోతీ, నీవు విశావసమును మించి మనసా్క్షయు 
కలిగనవాడవై, నినుాగూరిె ముిందుగా చెపపబడిన ప్రవచనముల్ చొప్పపన ఈ మించి పోరాటము 
పోరాడవలెనని వాటినిబటిట యీ ఆజాను నీకు అపపగించుచున్నాను. 
1 తిమోతి 5:1 => వృదుుని గదిదింపక తిండ్రిగా భావిించి అతని హెచెరిించుము. 
1 తిమోతి 6:2 => విశావస్తలైన యజమానులు గల్ దాస్తలు తమ యజమానులు సహోదరుల్ని 
వారిని తృణీకరిింపక, తమ సేవాఫల్ము పిందువారు విశావస్తలును ప్రియులునై యున్నార్ని మరి 
యెకుావగా వారిక్క సేవచేయవలెను; ఈ సింగతులు బోధించుచు వారిని హెచెరిించుము. 
ఫిలేమోనుకు 1:17 => కాబటిట నీవు ననుా నీతో పాలివానిగా ఎించినయెడల్ ననుా చేరుెకొనాట్టట 
అతనిని చేరుెకొనుము. 
1 పేతురు 2:11 => ప్రియులారా, మీరు పర్దేశులును యాత్రకులునై యున్నారు గనుక ఆతమకు 
విరోధముగా పోరాడు శరీరాశల్ను విసరిజించి, 
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3 య్యహాను 1:4 => న్న ప్తలో్లు సతామును అనుసరిించి నడుచుకొనుచున్నార్ని వినుటకింటె న్నకు 
ఎకుావైన సింతోషము లేదు. 

వచనము 14 

నీ ఉపకార్ము బల్వింతముచేత నైనట్టట కాక సేవచాాపూర్వకమైనదిగా ఉిండవలెనని, నీ సమమతిలేక 
యేమియు చేయుటకు న్నక్కషటములేదు. 

 

య్యబు 30:1 => ఇప్పపడైతే న్నకనా తకుావ వయస్త్గల్వారు ననుా ఎగతాళ్ల చేయుదురు. వీరి 
తిండ్రులు న్న మిందలు కాయు కుకాల్తో నుిండుటకు తగనివార్ని నేను తల్ించియుింటిని. 
య్యబు 30:2 => వారి చేతుల్ బల్ము న్న కేమి ప్రయ్యజనమగును? వారి పౌరుషము పోయినది. 
మతుయి 25:30 => మరియు పనిక్కమాలిన ఆ దాస్తని వెలుపటి చీకటిలోనిక్క త్రోసివేయుడి; అకాడ 
ఏడుపను పిండు ోకొరుకుటయు ఉిండుననెను. 
లూకా 17:10 => అట్టవలె మీరును మీకు ఆజ్ఞాప్తింపబడినవనిాయు చేసిన తరువాత మేము 
నిష్ప్రయ్యజకుల్మైన దాస్తల్ము, మేము చేయవల్సినవే చేసియున్నామని చెప్పపడనెను. 
రోమీయుల్కు 3:12 => అిందరును త్రోవతప్తప యేకముగా పనిక్కమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 
లేడు, ఒకాడైనను లేడు. 
1 పేతురు 2:10 => ఒకప్పపడు ప్రజగా ఉిండక యిప్పపడు దేవుని ప్రజయైతిరి; ఒకప్పపడు 
కనికరిింపబడక యిప్పపడు కనికరిింపబడినవారైతిరి. 
లూకా 15:24 => ఈ న్న కుమారుడు చనిపోయి మర్ల్ బ్రదికను, తప్తపపోయి దర్కనని చెప్పపను; 
అింతట వారు సింతోషపడసాగరి. 
లూకా 15:32 => మనము సింతోషపడి ఆనిందిించుట యుకుమే; ఈ నీ తముమడు చనిపోయి తిరిగ 
బ్రదికను, తప్తపపోయి దర్కనని అతనితో చెప్పపను. 
2 తిమోతి 4:11 => లూకా మాత్రమే న్నయొదద ఉన్నాడు. మారుాను వెింటబెట్టటకొని ర్ముమ, అతడు 
పరిచార్ము నిమితుము న్నకు ప్రయ్యజనకర్మైనవాడు. తుక్కకును ఎఫెస్తనకు పింప్తతిని. 
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ఆదికాిండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినుా స్తుతిించెదరు నీ చెయిా నీ శత్రువుల్ 
మెడమీద ఉిండును నీ తిండ్రి కుమారులు నీ యెదుట సాగల్పడుదురు.  
యిరిమయా 13:7 => నేను యూఫ్రటీస్తనొదదకు పోయి త్రవివ ఆ నడికట్టటను దాచిప్పటిటనచోటనుిండి 
దాని తీసికొింటిని; నేను దానిని చూడగా ఆ నడికట్టట చెడిపోయియుిండెను; అది దేనిక్కని 
పనిక్కరానిదాయెను. 
లూకా 6:42 => నీ కింటిలో ఉనా దూల్మును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కింటిలో 
ఉనా నలుస్తను తీసివేయనిమమని నీవేలాగు చెపపగల్వు? వేషధ్యరీ, మొదట నీ కింటిలో ఉనా 
దూల్మును తీసివేయుము, అప్పపడు నీ సహోదరుని కింటిలో ఉనా నలుస్తను తీసివేయుటకు నీకు 
తేటగా కనబడును. 
తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమదగనది గనుక దేవునియిందు విశావసముించినవారు సత్క్రియల్ను 
శ్రదుగా చేయుటయిందు మనస్త్ించునట్టో నీవీ సింగతుల్నుగూరిె దృఢముగా చెప్పపచుిండవలెనని 
కోరుచున్నాను. ఇవి మించివియు మనుష్యాల్కు ప్రయ్యజనకర్మైనవియునై యునావి గాని, 

వచనము 15 

అతడికమీదట దాస్తడుగా ఉిండక దాస్తనికింటె ఎకుావవాడుగాను, ప్రియ సహోదరుడు 

 

మతుయి 6:14 => మనుష్యాల్ అపరాధముల్ను మీరు క్ష్మిించినయెడల్, మీ పర్లోకప్ప తిండ్రియు 
మీ అపరాధముల్ను క్ష్మిించును 

మతుయి 6:15 => మీరు మనుష్యాల్ అపరాధముల్ను క్ష్మిింపక పోయినయెడల్ మీ తిండ్రియు మీ 
అపరాధముల్ను క్ష్మిింపడు. 
మతుయి 18:21 => ఆ సమయమున పేతురు ఆయనయొదదకు వచిె ప్రభువా, న్న సహోదరుడు 
న్నయెడల్ తప్తపదము చేసినయెడల్ నేనెనిామారులు అతని క్ష్మిింపవలెను? ఏడు మారుల్మట్టటకా? 
అని అడిగెను. 
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మతుయి 18:22 => అిందుకు యేస్త అతనితో ఇటోనెను ఏడు మారులుమట్టటకే కాదు, డెబాది ఏళో 
మారుల్మట్టటకని నీతో చెప్పపచున్నాను. 
మతుయి 18:23 => కావున పర్లోకరాజాము, తన దాస్తల్యొదద లెకా చూచుకొనగోరిన యొక 
రాజ్ఞను పోలియునాది. 
మతుయి 18:24 => అతడు లెకా చూచుకొన మొదలుప్పటిటనప్పపడు, అతనిక్క పదివేల్ తలాింతులు 
అచిెయునా యొకడు అతనియొదదకు తేబడెను. 
మతుయి 18:25 => అప్పప తీరుెటకు వానియొదద ఏమియు లేనిందున, వాని యజమానుడు వానిని, 
వాని భార్ాను, ప్తలో్ల్ను వానిక్క కలిగనది యావతుును అమిమ, అప్పప తీర్ెవలెనని ఆజ్ఞాప్తించెను. 
మతుయి 18:26 => కాబటిట ఆ దాస్తడు అతని యెదుట సాగల్పడి మ్రొక్కా న్నయెడల్ ఓరుెకొనుము, 
నీకు అింతయు చెలిోింతునని చెపపగా 

మతుయి 18:27 => ఆ దాస్తని యజమానుడు కనికర్పడి, వానిని విడిచిప్పటిట, వాని అప్పప 
క్ష్మిించెను. 
మతుయి 18:28 => అయితే ఆ దాస్తడు బయటకు వెళ్లో తనకు నూరు దేన్నర్ములు అచిెయునా తన 
తోడిదాస్తల్లో ఒకనిని చూచి, వాని గొింతుపట్టటకొని నీవు అచిెయునాది చెలిోింప్పమనెను 

మతుయి 18:29 => అిందుకు వాని తోడిదాస్తడు సాగల్పడి న్నయెడల్ ఓరుెకొనుము, నీకు 
చెలిోించెదనని వానిని వేడుకొనెను గాని 

మతుయి 18:30 => వాడు ఒప్పపకొనక అచిెయునాది చెలిోించువర్కు వానిని చెర్సాల్లో 
వేయిించెను. 
మతుయి 18:31 => కాగా వాని తోడిదాస్తలు జరిగనది చూచి, మిక్కాలి దుుఃఖపడి, వచిె, 
జరిగనదింతయు తమ యజమానునిక్క వివర్ముగా తెలిప్తరి. 
మతుయి 18:32 => అప్పపడు వాని యజమానుడు వానిని ప్తలిప్తించి చెడడ దాస్తడా, నీవు ననుా 
వేడుకొింటివి గనుక నీ అపపింతయు క్ష్మిించితిని; 
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మతుయి 18:33 => నేను నినుా కరుణించిన ప్రకార్ము నీవును నీ తోడిదాస్తని కరుణింపవల్సి 
యుిండెను గదా అని వానితో చెప్పపను. 
మతుయి 18:34 => అిందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచిెయునాదింతయు 
చెలిోించువర్కు బాధపర్చువారిక్క వానినపపగించెను. 
మతుయి 18:35 => మీలో ప్రతివాడును తన సహోదరుని హృదయపూర్వకముగా క్ష్మిింపనియెడల్ 
న్న పర్లోకప్ప తిండ్రియు ఆ ప్రకార్మే మీయెడల్ చేయుననెను. 
మారుా 11:25 => మీకు ఒకనిమీద విరోధమేమైనను కలిగయునాయెడల్, మీరు నిలువబడి ప్రార్థన 
చేయునప్పపడెలో్ను వాని క్ష్మిించుడి. 
ఎఫెసీయుల్కు 4:32 => ఒకనియెడల్ ఒకడు దయగలిగ కరుణాహృదయులై క్రీస్తునిందు దేవుడు 
మిముమను క్ష్మిించిన ప్రకార్ము మీరును ఒకరినొకరు క్ష్మిించుడి. 
దివతీయ్యపదేశకాిండము 13:6 => నీ తలిో కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 
కుమారెుయేగాని నీ కౌగటి భార్ాయేగాని నీ ప్రాణసేాహితుడేగాని 

2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకుల్ిందరితోను పలిక్కనదేమనగాన్న కడుప్పన బుటిటన 
న్న కుమారుడే న్న ప్రాణము తీయ చూచుచుిండగా ఈ బెన్నామీనీయుడు ఈ ప్రకార్ము చేయుట ఏమి 
ఆశెర్ాము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానిక్క సెల్విచిెయున్నాడు గనుక వానిని 
శప్తింపనియుాడి. 
యిరిమయా 31:20 => ఎఫ్రాయిము న్న క్కషటమైన కుమారుడా? న్నకు ముదుదబిడాడ? నేనతనిక్క 
విరోధముగ మాటలాడునప్పపడెలో్ అతని జ్ఞాపకము ననుా విడువకునాది, అతనిగూరిె న్న కడుప్పలో 
చాలా వేదనగా నునాది, తపపక నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుా.  
లూకా 15:20 => వాడిింక దూర్ముగా ఉనాప్పపడు తిండ్రి వానిని చూచి కనికర్పడి, పరుగెతిు వాని 
మెడమీదపడి ముదుదప్పట్టటకొనెను. 
ఆదికాిండము 15:4 => యెహోవా వాకాము అతనియొదదకు వచిె ఇతడు నీకు వార్స్తడు కాడు; నీ 
గర్భవాసమున ప్పటటబోవుచునావాడు నీకు వార్స్తడగునని చెప్పపను. 
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మీకా 6:7 => వేల్కొల్ది పట్టటళ్లోను వేలాది నదుల్ింత విసాుర్మైన తైల్మును ఆయనకు సింతోషము 
కలుగజేయున్న? న్న అతిక్రమమునకై న్న జేాషఠప్పత్రుని నేనితుున్న? న్న పాపపరిహార్మునకై న్న 
గర్భఫల్మును నేనితుున్న? 

రోమీయుల్కు 11:14 => వారిలో కొిందరినైనను ర్క్షింపవలెనని న్న పరిచర్ాను 
ఘనపర్చుచున్నాను. 
రోమీయుల్కు 16:2 => ఆమెకు మీవల్న కావల్సినది ఏదైన ఉనాయెడల్ సహాయము చేయవలెనని 
ఆమెనుగూరిె మీకు సిఫార్స్త చేయుచున్నాను; ఆమె అనేకుల్కును న్నకును సహాయురాలైయుిండెను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 7:2 => మముమను మీ హృదయముల్లో చేరుెకొనుడి; మేమెవనిక్క అన్నాయము 
చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 1:8 => క్రీస్తుయేస్త యొకా దయార్సమునుబటిట, మీ అిందరిమీద నేనెింత అపేక్ష్ 
కలిగయున్నానో దేవుడే న్నకు సాక్ష. 
ఫిలేమోనుకు 1:17 => కాబటిట నీవు ననుా నీతో పాలివానిగా ఎించినయెడల్ ననుా చేరుెకొనాట్టట 
అతనిని చేరుెకొనుము. 
ఫిలేమోనుకు 1:20 => అవును సహోదరుడా, ప్రభువునిందు నీవల్న న్నకు ఆనిందము కలుగనిముమ, 
క్రీస్తునిందు న్న హృదయమునకు విశ్రింతి కలుగజేయుము. 

వచనము 16 

గాను, విశేషముగా న్నకును, శరీర్విషయమును ప్రభువు విషయమును మరి విశేషముగా నీకును, 
ప్రియ సహోదరుడుగాను, నీయొదద ఎల్పో్పపడు ఉిండుటకే కాబోలు అతడు కొదిదకాల్ము నినుా ఎడబాసి 

యుిండెను. 
 

1 కొరిిందీయుల్కు 16:17 => సెుఫను, ఫొరూమన్నతు, అకాయికు అనువారు వచిెనిందున 
సింతోష్ించుచున్నాను. 
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ఫిలిప్పపయుల్కు 2:30 => గనుక పూరాణనిందముతో ప్రభువునిందు అతనిని చేరుెకొని అటిటవారిని 
ఘనపర్చుడి. 
ఫిలేమోనుకు 1:1 => క్రీస్తుయేస్త ఖైదీయైన పౌలును, సహోదరుడైన తిమోతియును మా ప్రియుడును 
జతపనివాడునైన ఫిలేమోనుకును 

ఎఫెసీయుల్కు 3:1 => ఈ హేతువుచేత అనాజనులైన మీ నిమితుము క్రీస్తుయేస్త యొకా ఖైదీనైన 
పౌల్ను నేను ప్రారిథించుచున్నాను. 
ఎఫెసీయుల్కు 4:1 => కాబటిట, మీరు సమాధ్యనమను బింధముచేత ఆతమ కలిగించు ఐకామును 
కాపాడుకొనుటయిందు శ్రదు కలిగనవారై, ప్రేమతో ఒకనినొకడు సహిించుచు, 
1 రాజ్ఞలు 19:21 => అిందుకతడు అతనిని విడిచి వెళ్లో కాడి యెడోను తీసి, వధించి వాటి 
మాింసమును గొరిునొగల్చేత వింటచేసి జనుల్కు వడిడించెను. వారు భోజనము చేసిన తరువాత అతడు 
లేచి ఏలీయా వెింబడి వెళ్లో అతనిక్క ఉపచార్ము చేయుచుిండెను. 
మతుయి 20:26 => మీలో ఆలాగుిండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపపవాడై యుిండగోరునో వాడు మీ 
పరిచార్కుడై యుిండవలెను; 
అపోసులుల్ కార్ాములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమను చూచి మాటలాడవలెనని 
ప్తలిప్తించితిని; ఇశ్రయేలుయొకా నిరీక్ష్ణ కోసము ఈ గొలుస్తతో కటటబడియున్నానని వారితో చెప్పపను. 

వచనము 17 

కాబటిట నీవు ననుా నీతో పాలివానిగా ఎించినయెడల్ ననుా చేరుెకొనాట్టట అతనిని చేరుెకొనుము. 
 

ఫిలేమోనుకు 1:8 => కావున యుకుమైనదానినిగూరిె నీ కాజ్ఞాప్తించుటకు క్రీస్తునిందు న్నకు బహు 
ధైర్ాము కలిగయునాను,  
ఫిలేమోనుకు 1:9 => వృదుుడను ఇప్పపడు క్రీస్తుయేస్త ఖైదీనైయునా పౌల్ను నేను ప్రేమనుబటిట 
వేడుకొనుట మరి మించిదనుకొని, 
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2 కొరిిందీయుల్కు 1:24 => మీ విశావసముమీద మేము ప్రభువుల్మని యీలాగు చెప్పపటలేదు గాని 
మీ ఆనిందమునకు సహకారుల్మైయున్నాము; విశావసముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉన్నారు. 
1 పేతురు 5:3 => మీకు అపపగింపబడిన వారిపైన ప్రభువునైనట్టటిండక మిందకు మాదిరులుగా 
ఉిండుడి; 
1 దినవృతాుింతములు 29:17 => న్న దేవా, నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 
యథార్థవింతుల్యిందు ఇషటపడుచున్నావని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథార్థహృదయము గల్వాడనై 
యివి యనిాయు మనుఃపూర్వకముగా ఇచిెయున్నాను; ఇప్పపడు ఇకాడనుిండు నీ జనులును నీకు 
మనుఃపూర్వకముగా ఇచుెట చూచి సింతోష్ించుచున్నాను. 
కీర్ునలు 110:3 => యుదుసన్నాహ దినమున నీ ప్రజలు ఇషటపూర్వకముగా వచెెదరు. నీ 
యౌవనస్తథల్లో శ్రేష్యఠలు పరిశుదాుల్ింకృతులై మించువలె అరుణోదయ గర్భములోనుిండి నీయొదదకు 
వచెెదరు  
1 కొరిిందీయుల్కు 9:7 => ఎవడైనను తన స్టింత ఖరుె ప్పట్టటకొని దిండులో కొలువుచేయున్న? 
ద్రాక్ష్తోట వేసి దాని ఫల్ము తిననివాడెవడు? మిందను కాచి మిందపాలు త్రాగనివాడెవడు? 

1 కొరిిందీయుల్కు 9:17 => ఇది నేనిషటపడి చేసినయెడల్ న్నకు జీతము దర్కును. 
ఇషటపడకపోయినను గృహనిరావహకతవము న్నకు అపపగింపబడెను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదుమైన మనస్త్ కలిగయుింట్ట శక్కుక్క మిించి కాదు 
గాని కలిమి కొల్దియే యిచిెనది ప్రీతికర్మవును. 
2 కొరిిందీయుల్కు 9:5 => కావున లోగడ ఇచెెదమని మీరు చెప్తపన ధర్మము ప్తసినితనముగా 
ఇయాక ధ్యరాళముగా ఇయావలెనని చెప్తప, సహోదరులు మీయొదదకు ముిందుగావచిె దానిని 
జమచేయుటకై వారిని హెచెరిించుట అవసర్మని తల్ించితిని. 
2 కొరిిందీయుల్కు 9:7 => సణుగుకొనకయు బల్వింతముగా కాకయు ప్రతివాడును తన 
హృదయములో నిశెయిించుకొనిన ప్రకార్ము ఇయావలెను; దేవుడు ఉతా్హముగా ఇచుెవానిని 
ప్రేమిించును. 
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1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితుప్రకార్ము ఇషటపూర్వకముగాను, దురాోభాపేక్ష్తో కాక 
సిదుమనస్త్తోను, మీ మధానునా దేవుని మిందను పైవిచార్ణచేయుచు దానిని కాయుడి. 
న్నాయాధపతులు 5:2 => ఇశ్రయేలీయుల్లోయుదుశాలులు ధైర్ాము కనుపర్చిరి ప్రజలు 
సింతోషముగా సిదుపడిరి. యెహోవాను స్తుతిించుడి.  
2 రాజ్ఞలు 8:9 => కాబటిట హజ్ఞయేలు దమస్తాలోనునా మించి వస్తువుల్నిాటిలో నలువది ఒింటెల్ 
మోతింత కానుకగా తీసికొని అతనిని ఎదురొానబోయి అతని ముిందర్ నిలిచి నీ కుమారుడును 
సిరియా రాజ్ఞనైన బెనహదదు న్నకు కలిగన రోగము పోయి నేను బాగుపడుదున్న లేదా అని 
నినాడుగుటకు ననుా పింప్పనని చెప్పపను. 
అపోసులుల్ కార్ాములు 5:4 => అది నీయొదద నునాప్పడు నీదేగదా? అమిమన ప్తమమట అది నీ వశమై 
యుిండలేదా? యెిందుకు ఈ సింగతి నీ హృదయములో ఉదేదశించుకొన్నావు? నీవు మనుష్యాల్తో 
కాదు దేవునితోనే అబదుమాడితివని వానితో చెప్పపను 

2 కొరిిందీయుల్కు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుుల్కొర్కైన పరిచర్ాలో పాలుపిందు 
విషయములోను, మనుఃపూర్వకముగా మముమను వేడుకొనుచు,  
1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుిండ ఒకనిక్క ఒకడు ఆతిథ్ాము చేయుడి. 

వచనము 18 

అతడు నీకు ఏ నషటమైనను కలుగజేసినయెడల్ను, నీకు ఏమైన ఋణమునాయెడల్ను, అది న్న లెకాలో 
చేరుెము; 

 

ఆదికాిండము 45:5 => అయినను నేనికాడిక్క వచుెనట్టో మీరు ననుా అమిమవేసినిందుకు 
దుుఃఖపడకుడి; అది మీకు సింతాపము ప్పటిటింపనియాకుడి; ప్రాణర్క్ష్ణ కొర్కు దేవుడు మీకు 
ముిందుగా ననుా పింప్తించెను 
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ఆదికాిండము 45:6 => రెిండు సింవత్ర్ముల్నుిండి కర్వు దేశములో నునాది. సేదామైనను 
కోతయైనను లేని సింవత్ర్ములు ఇింక అయిదు వచుెను. మిముమను ఆశెర్ాముగ ర్క్షించి దేశములో 
మిముమను శేషముగా నిలుప్పటకును 

ఆదికాిండము 45:7 => ప్రాణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముిందుగా ననుా పింప్తించెను. 
ఆదికాిండము 45:8 => కాబటిట దేవుడే గాని మీరు ననిాకాడిక్క పింపలేదు. ఆయన ననుా ఫరోకు 
తిండ్రిగాను అతని యిింటివారికిందరిక్క ప్రభువుగాను ఐగుప్పు దేశమింతటిమీద ఏలికగాను 
నియమిించెను. 
ఆదికాిండము 50:20 => మీరు న్నకు కీడు చేయనుదేదశించితిరి గాని నేటిదినమున జరుగుచునాట్టో, 
అనగా బహు ప్రజల్ను బ్రదిక్కించునట్టోగా అది మేలుకే దేవుడు ఉదేదశించెను. 
కీర్ునలు 76:10 => నరుల్ ఆగ్రహము నినుా స్తుతిించును ఆగ్రహ శేషమును నీవు ధరిించుకొిందువు. 
యెషయా 20:6 => ఆ దినమున సముద్రతీర్ నివాస్తలు అష్షషరు రాజ్ఞచేతిలోనుిండి 
విడిప్తింపబడవలెనని సహాయముకొర్కు మనము పారిపోయి ఆశ్రయిించిన వారిక్క ఈలాగు 
సింభవిించినదే, మనమెట్టో తప్తపించుకొనగల్మని చెప్పపకొిందురు. 
అపోసులుల్ కార్ాములు 4:28 => వాటిననిాటిని చేయుటకై నీవు అభిషేక్కించిన నీ పరిశుదు సేవకుడైన 
యేస్తనకు విరోధముగా హేరోదును పింతిప్తలాతును అనాజనుల్తోను ఇశ్రయేలు ప్రజల్తోను ఈ 
పటటణమిందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 
లూకా 15:10 => అట్టవలె మారుమనస్త్ పిందు ఒక పాప్త విషయమై దేవుని దూతల్యెదుట 
సింతోషము కలుగునని మీతో చెప్పపచున్నాననెను. 

వచనము 19 

పౌల్ను నేను న్న సవహసుముతో ఈ మాట వ్రాయుచున్నాను అది నేనే తీరుును. అయినను నీ ఆతమ 
విషయములో నీవే న్నకు ఋణపడియున్నావని నేను చెపపనేల్?  
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మతుయి 23:8 => మీరైతే బోధకుల్ని ప్తలువబడవదుద, ఒకాడే మీ బోధకుడు, మీర్ిందరు 
సహోదరులు. 
అపోసులుల్ కార్ాములు 9:17 => అననీయ వెళ్లో ఆ యిింట ప్రవేశించి, అతనిమీద చేతులుించి 
సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిెన మార్గములో నీకు కనబడిన ప్రభువైన యేస్త, నీవు దృష్టపింది, 
పరిశుదాుతమతో నిింపబడునట్టో ననుా పింప్తయున్నాడని చెప్పపను 

గల్తీయుల్కు 4:28 => సహోదరులారా, మనమును ఇసా్కువలె వాగాదనమునుబటిట ప్పటిటన 
కుమారుల్మై యున్నాము. 
గల్తీయుల్కు 4:29 => అప్పపడు శరీర్మునుబటిట ప్పటిటనవాడు ఆతమనుబటిట ప్పటిటనవానిని ఏలాగు 
హిింసప్పటెటనో యిప్పపడును ఆలాగే జరుగుచునాది. 
1 తిమోతి 6:2 => విశావస్తలైన యజమానులు గల్ దాస్తలు తమ యజమానులు సహోదరుల్ని 
వారిని తృణీకరిింపక, తమ సేవాఫల్ము పిందువారు విశావస్తలును ప్రియులునై యున్నార్ని మరి 
యెకుావగా వారిక్క సేవచేయవలెను; ఈ సింగతులు బోధించుచు వారిని హెచెరిించుము. 
హెబ్రీయుల్కు 3:1 => ఇిందువల్న, పర్లోక సింబింధమైన ప్తలుప్పలో పాలుపిందిన పరిశుదు 
సహోదరులారా, మనము ఒప్పపకొనిన దానిక్క అపసులుడును ప్రధ్యనయాజకుడునైన యేస్తమీద 
ల్క్ష్యముించుడి. 
1 పేతురు 1:22 => మీరు సతామునకు విధేయుల్వుటచేత మీ మనస్త్ల్ను 
పవిత్రపర్చుకొనినవారైయుిండి, యొకనినొకడు హృదయపూర్వకముగాను మికాటముగాను 
ప్రేమిించుడి.  
1 పేతురు 1:23 => ఏల్యనగా సర్వశరీరులు గడిడని పోలినవారు, వారి అిందమింతయు 
గడిడప్పవువవలె ఉనాది;  
1 య్యహాను 5:1 => యేసే క్రీసుయి యున్నాడని నముమ ప్రతివాడును దేవుని మూల్ముగా 
ప్పటిటయున్నాడు. ప్పటిటించినవానిని ప్రేమిించు ప్రతివాడును ఆయన మూల్ముగా ప్పటిటనవానిని 
ప్రేమిించును. 
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ఎఫెసీయుల్కు 6:5 => దాస్తలారా, యథార్థమైన హృదయము గల్వారై భయముతోను వణకుతోను 
క్రీస్తునకువలె, శరీర్విషయమై మీ యజమానులైనవారిక్క విధేయులై యుిండుడి. 
ఎఫెసీయుల్కు 6:6 => మనుష్యాల్ను సింతోషప్పట్టటవారు చేయునట్టో, కింటిక్క కనబడుటకే కాక, 
క్రీస్తు దాస్తల్మని యెరిగ, దేవుని చితుమును మనుఃపూర్వకముగా జరిగించుచు, 
ఎఫెసీయుల్కు 6:7 => మనుష్యాల్కు చేసినట్టట కాక ప్రభువునకు చేసినట్టట యిషటపూర్వకముగా 
సేవచేయుడి. 
కొలొస్యుల్కు 3:22 => దాస్తలారా, మనుష్యాల్ను సింతోషప్పట్టటవారైనట్టట కింటిక్క కనబడవలెనని 
కాక, ప్రభువునకు భయపడుచు శుదాుింతుఃకర్ణగల్వారై, శరీర్మునుబటిట మీ యజమానులైనవారిక్క 
అనిా విషయముల్లో విధేయులై యుిండుడి. 
ఆదికాిండము 33:9 => అప్పపడు ఏశావు సహోదరుడా, న్నకు కావల్సినింత ఉనాది, నీది నీవే 
ఉించుకొమమని చెప్పపను. 
మతుయి 8:6 => ప్రభువా, న్న దాస్తడు పక్ష్వాయువుతో మిగుల్ బాధపడుచు ఇింటిలో 
పడియున్నాడని చెప్తప, ఆయనను వేడుకొనెను. 
లూకా 15:27 => ఆ దాస్తడు అతనితో నీ తముమడు వచిెయున్నాడు, అతడు తనయొదదకు 
స్తర్క్షతముగా వచిెనిందున నీ తిండ్రి క్రొవివన దూడను వధించెననెను. 
య్యహాను 15:15 => దాస్తడు తన యజమానుడు చేయుదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిముమను 
దాస్తల్ని ప్తలువక సేాహితుల్ని ప్తలుచుచున్నాను, ఎిందుకనగా నేను న్న తిండ్రివల్న వినిన 
సింగతుల్నిాటిని మీకు తెలియజేసితిని. 
అపోసులుల్ కార్ాములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళ్లోన ప్తమమట అతడు తన యిింటి 
పనివారిలో ఇదదరిని, తనయొదద ఎలో్ప్పపడు కనిప్పట్టటకొని యుిండువారిలో భక్కు పరుడగు ఒక సైనికుని 
ప్తలిచి 

అపోసులుల్ కార్ాములు 15:25 => గనుక మనుష్యాల్ను ఏర్పర్చి, మన ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తు 
పేరుకొర్కు తముమనుతాము అపపగించుకొనిన బర్ాబా పౌలు అను  
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అపోసులుల్ కార్ాములు 22:13 => సౌలా! సహోదరా, దృష్ట పిందుమని న్నతో చెపపగా ఆ 
గడియలోనే నేను దృష్టపింది అతని చూచితిని. 
1 కొరిిందీయుల్కు 7:22 => ప్రభువునిందు ప్తలువబడిన దాస్తడు ప్రభువువల్న సావతింత్రాము 
పిందినవాడు. ఆ ప్రకార్మే సవతింత్రుడైయుిండి ప్తలువబడినవాడు క్రీస్తు దాస్తడు. 
ఎఫెసీయుల్కు 6:21 => మీరును న్న క్షేమ సమాచార్మింతయు తెలిసికొనుటకు ప్రియ 
సహోదరుడును ప్రభువునిందు నమమకమైన పరిచార్కుడునైన తుక్కకు న్న సింగతుల్నిాయు మీకు 
తెలియజేయును. 

వచనము 20 

అవును సహోదరుడా, ప్రభువునిందు నీవల్న న్నకు ఆనిందము కలుగనిముమ, క్రీస్తునిందు న్న 
హృదయమునకు విశ్రింతి కలుగజేయుము. 

 

అపోసులుల్ కార్ాములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యిింటివారును బాప్తుసమము పిందినప్పపడు, 
ఆమె--నేను ప్రభువునిందు విశావసము గల్దాననని మీరు యెించితే, న్న యిింటిక్క వచిెయుిండుడని 
వేడుకొని మముమను బల్వింతము చేసెను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 8:23 => తీతు ఎవడని యెవరైన అడిగనయెడల్ అతడు న్న పాలివాడును మీ 
విషయములో న్న జతపనివాడునై యున్నాడనియు; మన సహోదరులెవర్ని అడిగనయెడల్ వారు 
సింఘముల్ దూతలును (మూల్భాషలో అపోసులులును) క్రీస్తు మహిమయునై యున్నార్నియు నేను 
చెప్పపచున్నాను 

ఎఫెసీయుల్కు 3:6 => ఈ మర్మమేదనగా అనాజనులు, స్తవార్ువల్న క్రీస్తుయేస్తనిందు, 
యూదుల్తోపాట్ట సమాన వార్స్తలును, ఒక శరీర్మిందలి సాటి అవయవములును, వాగాదనములో 
పాలివార్లునై యున్నార్నునదియే. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 1:7 => న్న బింధకముల్యిందును, నేను స్తవార్ుపక్ష్మున వాదిించుటయిందును, 
దానిని సిథర్పర్చుటయిందును, మీర్ిందరు ఈ కృపలో న్నతో కూడ పాలివారై యున్నారు గనుక నేను 
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మిముమను న్న హృదయములో ఉించుకొని యున్నాను. ఇిందుచేత మిముమనిందరినిగూరిె యీలాగు 
భావిించుట న్నకు ధర్మమే. 
1 తిమోతి 6:2 => విశావస్తలైన యజమానులు గల్ దాస్తలు తమ యజమానులు సహోదరుల్ని 
వారిని తృణీకరిింపక, తమ సేవాఫల్ము పిందువారు విశావస్తలును ప్రియులునై యున్నార్ని మరి 
యెకుావగా వారిక్క సేవచేయవలెను; ఈ సింగతులు బోధించుచు వారిని హెచెరిించుము. 
హెబ్రీయుల్కు 3:1 => ఇిందువల్న, పర్లోక సింబింధమైన ప్తలుప్పలో పాలుపిందిన పరిశుదు 
సహోదరులారా, మనము ఒప్పపకొనిన దానిక్క అపసులుడును ప్రధ్యనయాజకుడునైన యేస్తమీద 
ల్క్ష్యముించుడి. 
హెబ్రీయుల్కు 3:14 => పాపమువల్న కలుగు భ్రమచేత మీలో ఎవడును కఠినపర్చబడకుిండునట్టో 
నేడు అనబడు సమయముిండగానే, ప్రతి దినమును ఒకనికొకడు బుదిు చెప్పపకొనుడి. 
యాకోబు 2:5 => న్న ప్రియ సహోదరులారా, ఆల్క్కించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిద్రులైనవారిని 
విశావసమిందు భాగావింతులుగాను, తనుా ప్రేమిించువారిక్క తాను వాగాదనము చేసిన రాజామునకు 
వార్స్తలుగాను ఉిండుటకు దేవుడేర్పర్చుకొనలేదా? 

1 పేతురు 5:1 => తోటిప్పదదను, క్రీస్తు శ్రమల్నుగూరిెన సాక్షని, బయలుపర్చబడబోవు మహిమలో 
పాలివాడనునైన నేను మీలోని ప్పదదల్ను హెచెరిించుచున్నాను. 
1 య్యహాను 1:3 => మాతో కూడ మీకును సహవాసము కలుగునట్టో మేము చూచినదానిని 
వినినదానిని మీకును తెలియజేయుచున్నాము. మన సహవాసమైతే తిండ్రితో కూడను ఆయన 
కుమారుడైన యేస్తక్రీస్తుతో కూడను ఉనాది. 
ఫిలేమోనుకు 1:10 => న్న బింధకముల్లో నేను కనిన న్న కుమారుడగు ఒనేసిము కోసర్ము నినుా 
వేడుకొనుచున్నాను. 
ఫిలేమోనుకు 1:12 => న్న ప్రాణము వింటివాడైన అతనిని నీయొదదకు తిరిగ పింప్తయున్నాను. 
మతుయి 10:40 => మిముమను చేరుెకొనువాడు ననుా చేరుెకొనును; ననుా చేరుెకొనువాడు ననుా 
పింప్తనవాని చేరుెకొనును. 
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మతుయి 12:48 => అిందుకాయన తనతో ఈ సింగతి చెప్తపనవాని చూచి న్న తలిో యెవరు? న్న 
సహోదరులెవరు? అని చెప్తప 
మతుయి 12:49 => తన శష్యాల్వైప్ప చెయిా చాప్త ఇదిగో న్న తలిోయు న్న సహోదరులును;  
మతుయి 12:50 => పర్లోకమిందునా న్న తిండ్రి చితుము చొప్పపన చేయువాడే న్న సహోదరుడును, 
న్న సహోదరియు, న్న తలిోయు ననెను. 
మతుయి 18:5 => మరియు ఈలాటి యొక బిడడను న్న పేర్ట చేరుెకొనువాడు ననుా చేరుెకొనును. 
మతుయి 25:40 => అిందుకు రాజ్ఞ మిక్కాలి అలుపలైన యీ న్న సహోదరుల్లో ఒకనిక్క మీరు చేసితిరి 
గనుక న్నకు చేసితిర్ని నిశెయముగా మీతో చెప్పపచున్నానని వారితో అనును. 
రోమీయుల్కు 16:2 => ఆమెకు మీవల్న కావల్సినది ఏదైన ఉనాయెడల్ సహాయము చేయవలెనని 
ఆమెనుగూరిె మీకు సిఫార్స్త చేయుచున్నాను; ఆమె అనేకుల్కును న్నకును సహాయురాలైయుిండెను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 7:2 => మముమను మీ హృదయముల్లో చేరుెకొనుడి; మేమెవనిక్క అన్నాయము 
చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 1:5 => గనుక మీ అిందరి నిమితుము నేను చేయు ప్రతి ప్రార్థనలో ఎలో్ప్పపడును 
సింతోషముతో ప్రార్థన చేయుచు,  

వచనము 21 

నేను చెప్తపనదానికింటె నీవు ఎకుావగాచేతువని యెరిగ న్న మాట విిందువని నమిమ నీకు 
వ్రాయుచున్నాను. 

 

యెషయా 53:4 => నిశెయముగా అతడు మన రోగముల్ను భరిించెను మన వాసనముల్ను 
వహిించెను అయినను మొతుబడినవానిగాను దేవునివల్న బాధింపబడినవానిగాను 
శ్రమనొిందినవానిగాను మనమతనిని ఎించితివిిు.  
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యెషయా 53:5 => మన యతిక్రమక్రియల్నుబటిట అతడు గాయపర్చబడెను మన దోషముల్నుబటిట 
నలుగగొటటబడెను మన సమాధ్యన్నర్థమైన శక్ష్ అతనిమీద పడెను అతడు పిందిన దెబాల్చేత మనకు 
సవసథత కలుగుచునాది.  
యెషయా 53:6 => మనమిందర్ము గొఱ్ఱల్వలె త్రోవ తప్తపపోతివిిు మనలో ప్రతివాడును 
తనక్కషటమైన త్రోవకు తలిగెను యెహోవా మన యిందరి దోషమును అతనిమీద మోప్పను.  
యెషయా 53:7 => అతడు దౌర్జనాము నొిందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెర్వలేదు వధకు 
తేబడు గొఱ్ఱప్తలో్యు బొచుె కతిురిించువానియెదుట గొఱ్ఱయు మౌనముగా నుిండునట్టో అతడు నోరు 
తెరువలేదు.  
ఆదికాిండము 43:9 => నేను అతనిగూరిె పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిె ననుా అడుగవలెను; 
నేను అతని తిరిగ నీయొదదకు తీసికొనివచిె నీయెదుట నిలువబెటటనియెడల్ ఆ నిింద న్న మీద 
ఎలో్ప్పపడును ఉిండును. 
లేవీయకాిండము 17:4 => ప్రతాక్ష్ప్ప గుడార్ముయొకా దావర్మునొదదకు దానిని ముిందు తేక 
పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల్ వధించినను ఆ మనుష్యాడు తన ప్రజల్లోనుిండి 
కొటిటవేయబడును; 
1 సమూయేలు 25:24 => న్న యేలినవాడా, యీ దోషము న్నదని యెించుము; నీ దాస్తరాల్నైన 
ననుా మాటలాడనిముమ, నీ దాస్తరాల్నైన నేను చెప్పప మాటల్ను ఆల్క్కించుము; 
2 సమూయేలు 2:6 => యెహోవా మీకు కృపను సతాసవభావమును అగపర్చును, నేనును మీరు 
చేసిన యీ క్రియనుబటిట మీకు ప్రతుాపకార్ము చేసెదను. 
కీర్ునలు 119:122 => మేలుకొర్కు నీ సేవకునిక్క పూటపడుము గరివష్యఠలు ననుా బాధింపక 
యుిందురు గాక. 
సామెతలు 6:1 => న్న కుమారుడా, నీ చెలికాని కొర్కు పూటపడినయెడల్ పరుని చేతిలో నీవు నీ 
చేయి వేసినయెడల్ 
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మతుయి 18:29 => అిందుకు వాని తోడిదాస్తడు సాగల్పడి న్నయెడల్ ఓరుెకొనుము, నీకు 
చెలిోించెదనని వానిని వేడుకొనెను గాని 

రోమీయుల్కు 4:8 => ప్రభువుచేత నిరోదష్యని ఎించబడినవాడు ధనుాడు, 
కొలొస్యుల్కు 3:25 => అన్నాయము చేసినవానిక్క తాను చేసిన అన్నాయము కొల్ది మర్ల్ 
ల్భిించును, పక్ష్పాతముిండదు. 

వచనము 22 

అింతేకాదు, నీ ప్రార్థనల్ మూల్ముగా నేను నీకు అనుగ్రహిింపబడుదునని నిరీక్షించుచున్నాను గనుక 
న్న నిమితుము బస సిదుము చేయుము. 

 

1 కొరిిందీయుల్కు 16:21 => పౌల్ను నేను న్నచేతితోనే విందన వచనము వ్రాయుచున్నాను. 
1 కొరిిందీయుల్కు 16:22 => ఎవడైనను ప్రభువును ప్రేమిింపకుింట్ట వాడు శప్తింపబడును గాక; 
ప్రభువు వచుెచున్నాడు  
గల్తీయుల్కు 5:2 => చూడుడి; మీరు స్తనాతి పిందినయెడల్ క్రీస్తువల్న మీకు 
ప్రయ్యజనమేమియు కలుగదని పౌల్ను నేను మీతో చెప్పపచున్నాను. 
గల్తీయుల్కు 6:11 => న్న సవహసుముతో మీకింత ప్పదద అక్ష్ర్ముల్తో వ్రాయుచున్నానో చూడుడి. 
1 కొరిిందీయుల్కు 4:15 => క్రీస్తునిందు మీకు ఉపదేశకులు పదివేల్మింది యునాను తిండ్రులు 
అనేకులు లేరు.  
1 కొరిిందీయుల్కు 9:1 => నేను సవతింత్రుడను కాన్న? నేను అపసులుడను కాన్న? మన ప్రభువైన 
యేస్తను నేను చూడలేదా? ప్రభువునిందు న్నపనిక్క ఫల్ము మీరు కారా? 

1 కొరిిందీయుల్కు 9:2 => ఇతరుల్కు నేను అపసులుడను కాకపోయినను మీమట్టటకైనను 
అపసులుడనైయున్నాను. ప్రభువునిందు న్న అపసుల్తవమునకు ముద్రగా ఉనావారు మీరే కారా? 

2 కొరిిందీయుల్కు 3:2 => మా హృదయముల్మీద వ్రాయబడియుిండి, మనుష్యాల్ిందరు 
తెలిసికొనుచు చదువుకొనుచునా మా పత్రక మీరేకారా? 
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1 తిమోతి 1:2 => విశావసమునుబటిట న్న నిజమైన కుమారుడగు తిమోతిక్క శుభమని చెప్తప 
వ్రాయునది. తిండ్రియైన దేవునినుిండియు మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేస్తనుిండియు కృపయు కనికర్మును 
సమాధ్యనమును నీకు కలుగును గాక. 
తీతుకు 1:4 => తిండ్రియైన దేవునినుిండియు మన ర్క్ష్కుడైన క్రీస్తుయేస్తనుిండియు కృపయు 
కనికర్మును సమాధ్యనమును నీకు కలుగును గాక. 
యాకోబు 5:19 => న్న సహోదరులారా, మీలో ఎవడైనను సతాము నుిండి తల్గపోయినప్పపడు 
మరియొకడు అతనిని సతామునకు మళ్లోించినయెడల్ 

యాకోబు 5:20 => పాప్తని వాని తప్పపమార్గమునుిండి మళ్లోించువాడు మర్ణమునుిండి యొక 
ఆతమను ర్క్షించి అనేక పాపముల్ను కప్తపవేయునని తాను తెలిసికొనవలెను. 
ఆదికాిండము 43:9 => నేను అతనిగూరిె పూటపడుదును, నీవు అతనిగూరిె ననుా అడుగవలెను; 
నేను అతని తిరిగ నీయొదదకు తీసికొనివచిె నీయెదుట నిలువబెటటనియెడల్ ఆ నిింద న్న మీద 
ఎలో్ప్పపడును ఉిండును. 
లేవీయకాిండము 17:4 => ప్రతాక్ష్ప్ప గుడార్ముయొకా దావర్మునొదదకు దానిని ముిందు తేక 
పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల్ వధించినను ఆ మనుష్యాడు తన ప్రజల్లోనుిండి 
కొటిటవేయబడును; 
1 సమూయేలు 25:24 => న్న యేలినవాడా, యీ దోషము న్నదని యెించుము; నీ దాస్తరాల్నైన 
ననుా మాటలాడనిముమ, నీ దాస్తరాల్నైన నేను చెప్పప మాటల్ను ఆల్క్కించుము; 
2 సమూయేలు 2:6 => యెహోవా మీకు కృపను సతాసవభావమును అగపర్చును, నేనును మీరు 
చేసిన యీ క్రియనుబటిట మీకు ప్రతుాపకార్ము చేసెదను. 
కీర్ునలు 119:122 => మేలుకొర్కు నీ సేవకునిక్క పూటపడుము గరివష్యఠలు ననుా బాధింపక 
యుిందురు గాక. 
సామెతలు 6:1 => న్న కుమారుడా, నీ చెలికాని కొర్కు పూటపడినయెడల్ పరుని చేతిలో నీవు నీ 
చేయి వేసినయెడల్ 
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సామెతలు 17:21 => బుదిుహీనుని కనినవానిక్క వాసనము కలుగును తెలివిలేనివాని తిండ్రిక్క 
సింతోషము లేదు. 
సామెతలు 27:11 => న్న కుమారుడా, జ్ఞనామును సింపాదిించి న్న హృదయమును 
సింతోషపర్చుము. అప్పపడు ననుా నిిందిించువారితో నేను ధైర్ాముగా మాటలాడుదును.  
మతుయి 6:21 => నీ ధనమెకాడ నుిండునో అకాడనే నీ హృదయము ఉిండును. 
మతుయి 18:29 => అిందుకు వాని తోడిదాస్తడు సాగల్పడి న్నయెడల్ ఓరుెకొనుము, నీకు 
చెలిోించెదనని వానిని వేడుకొనెను గాని 

రోమీయుల్కు 4:8 => ప్రభువుచేత నిరోదష్యని ఎించబడినవాడు ధనుాడు, 
రోమీయుల్కు 15:27 => అవును వారిషటపడి దానిని చేసిరి; వారు వీరిక్క ఋణస్తథలు; ఎటోనగా 
అనాజనులు వీరి ఆతమ సింబింధమైన విషయముల్లో పాలివారైయున్నారు గనుక శరీర్ సింబింధమైన 
విషయముల్లో వీరిక్క సహాయముచేయ బదుులై యున్నారు 

గల్తీయుల్కు 4:19 => న్న ప్తలో్లారా, క్రీస్తు సవరూపము మీయిందేర్పడు వర్కు మీ విషయమై 
మర్ల్ న్నకు ప్రసవవేదన కలుగుచునాది. 
1 తిమోతి 4:16 => నినుాగూరిెయు నీ బోధనుగూరిెయు జ్ఞగ్రతు కలిగయుిండుము, వీటిలో 
నిలుకడగా ఉిండుము; నీవీలాగు చేసి నినుాను నీ బోధ వినువారిని ర్క్షించుకొిందువు. 

వచనము 23 

క్రీస్తుయేస్తనిందు న్నతోడి ఖైదీయైన ఎపఫ్రా,  
 

2 కొరిిందీయుల్కు 2:2 => నేను మిముమను దుుఃఖపర్చునెడల్ న్నచేత దుుఃఖపర్చబడినవాడు తపప 
మరి ఎవడు ననుా సింతోషపర్చును? 

2 కొరిిందీయుల్కు 7:4 => మీయెడల్ నేను బహు ధైర్ాముగా మాటలాడుచున్నాను, మిముమనుగూరిె 
న్నకు చాల్ అతిశయము కల్దు, ఆదర్ణతో నిిండుకొనియున్నాను, మా శ్రమయింతటిక్క మిించిన 
అతాధకమైన ఆనిందముతో ఉపపింగుచున్నాను. 



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   ఫిలేమోనుకు 

Page 57 of 62 

2 కొరిిందీయుల్కు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిెనప్పపడును మా శరీర్ము ఏమాత్రమును 
విశ్రింతి పిందలేదు. ఎట్టబోయినను మాకు శ్రమయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 
భయములు ఉిండెను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 7:6 => అయినను దీనుల్ను ఆదరిించు దేవుడు తీతు రాకవల్న మముమను 
ఆదరిించెను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 7:7 => తీతు రాకవల్న మాత్రమే కాకుిండ, అతడు మీ అతాభిలాషను మీ 
అింగలారుపను న్న విషయమై మీకు కలిగన అతాాసక్కుని మాకు తెలుప్పచు, తాను మీ విషయమై 
పిందిన ఆదర్ణవల్న కూడ మముమను ఆదరిించెను గనుక నేను మరి ఎకుావగ సింతోష్ించితిని. 
2 కొరిిందీయుల్కు 7:13 => ఇిందుచేత మేము ఆదరిింపబడితివిిు. అింతేకాదు, మాకు ఈ ఆదర్ణ 
కలిగనప్పపడు తీతు యొకా ఆతమ మీ అిందరివల్న విశ్రింతి పిందినిందున అతని సింతోషమును చూచి 
మరి యెకుావగా మేము సింతోష్ించితివిిు. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 2:2 => మీరు ఏకమనస్తాల్గునట్టగోా ఏకప్రేమకలిగ, యేక భావము గల్వారుగా 
ఉిండి, ఒకాదానియిందే మనస్త్ించుచు న్న సింతోషమును సింపూర్ణము చేయుడి. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 4:1 => కావున నేనపేక్షించు న్న ప్రియ సహోదరులారా, న్న ఆనిందమును న్న 
క్కరీటమునై యునా న్న ప్రియులారా, యిట్టో ప్రభువునిందు సిథరులై యుిండుడి. 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 2:19 => ఏల్యనగా మా నిరీక్ష్ణయైనను ఆనిందమైనను అతిశయ 
కీరీటమైనను ఏది? మన ప్రభువైన యేస్తయొకా రాకడ సమయమున ఆయన యెదుట మీరే గదా. 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 2:20 => నిశెయముగా మీరే మా మహిమయు ఆనిందమునై యున్నారు. 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 3:7 => అిందుచేత సహోదరులారా, మా యిబాింది అింతటిలోను శ్రమ 
అింతటిలోను మీ విశావసమును చూచి మీ విషయములో ఆదర్ణ పిందితివిిు. 
1 దెస్లోనీకయుల్కు 3:8 => ఏల్యనగా, మీరు ప్రభువునిందు సిథర్ముగా నిలిచితిరా మేమును 
బ్రదిక్కనట్టట. 
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1 దెస్లోనీకయుల్కు 3:9 => మేము మీ ముఖము చూచి మీ విశావసములో ఉనా లోపమును 
తీరుెనట్టో అనుగ్రహిించుమని రాత్రింబగళ్లో అతాధకముగా దేవుని వేడుకొనుచుిండగా, 
హెబ్రీయుల్కు 13:17 => మీపైని న్నయకులుగా ఉనావారు లెకా ఒపపచెపపవల్సినవారివలె మీ 
ఆతమల్ను కాయుచున్నారు; వారు దుుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల్ మీకు నిష్ప్రయ్యజనము గనుక 
దుుఃఖముతో కాక, ఆనిందముతో చేయునట్టో వారి మాట విని, వారిక్క లోబడియుిండుడి. 
3 య్యహాను 1:4 => న్న ప్తలో్లు సతామును అనుసరిించి నడుచుకొనుచున్నార్ని వినుటకింటె న్నకు 
ఎకుావైన సింతోషము లేదు. 
ఫిలేమోనుకు 1:7 => సహోదరుడా, పరిశుదుుల్ హృదయములు నీ మూల్ముగా విశ్రింతి 
పిందినిందున నీ ప్రేమనుబటిట న్నకు విశేషమైన ఆనిందమును ఆదర్ణయు కలిగెను. 
ఫిలేమోనుకు 1:12 => న్న ప్రాణము వింటివాడైన అతనిని నీయొదదకు తిరిగ పింప్తయున్నాను. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 1:8 => క్రీస్తుయేస్త యొకా దయార్సమునుబటిట, మీ అిందరిమీద నేనెింత అపేక్ష్ 
కలిగయున్నానో దేవుడే న్నకు సాక్ష. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 2:1 => కావున క్రీస్తునిందు ఏ హెచెరికయైనను, ప్రేమవల్న ఆదర్ణయైనను, 
ఆతమయిందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయార్సమైనను, వాత్ల్ామైనను ఉనాయెడల్ 

1 య్యహాను 3:17 => ఈ లోకప్ప జీవనోపాధ గల్వాడైయుిండి, తన సహోదరునిక్క లేమి కలుగుట 
చూచియు, అతనియెడల్ ఎింతమాత్రమును కనికర్ము చూపనివానియిందు దేవుని ప్రేమ యేలాగు 
నిలుచును? 

1 దినవృతాుింతములు 29:17 => న్న దేవా, నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 
యథార్థవింతుల్యిందు ఇషటపడుచున్నావని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథార్థహృదయము గల్వాడనై 
యివి యనిాయు మనుఃపూర్వకముగా ఇచిెయున్నాను; ఇప్పపడు ఇకాడనుిండు నీ జనులును నీకు 
మనుఃపూర్వకముగా ఇచుెట చూచి సింతోష్ించుచున్నాను. 
సామెతలు 17:21 => బుదిుహీనుని కనినవానిక్క వాసనము కలుగును తెలివిలేనివాని తిండ్రిక్క 
సింతోషము లేదు. 
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సామెతలు 23:24 => నీతిమింతుని తిండ్రిక్క అధక సింతోషము కలుగును జ్ఞానము గల్వానిని 
కనినవాడు వానివల్న ఆనిందము నొిందును. 
సామెతలు 27:11 => న్న కుమారుడా, జ్ఞనామును సింపాదిించి న్న హృదయమును 
సింతోషపర్చుము. అప్పపడు ననుా నిిందిించువారితో నేను ధైర్ాముగా మాటలాడుదును.  
రోమీయుల్కు 15:32 => మీరు న్నకొర్కు దేవునిక్క చేయు ప్రార్థనల్యిందు న్నతో కలిసి 
పోరాడవలెనని, మన ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తునుబటిటయు, ఆతమవల్ని ప్రేమనుబటిటయు మిముమను 
బతిమాలుకొనుచున్నాను. 
2 తిమోతి 1:16 => ప్రభువు ఒనేసిఫోరు ఇింటివారియిందు కనికర్ము చూప్పనుగాక.  

వచనము 24 

న్న జతపనివారైన మారుా, అరిసాురుా, దేమా, లూకా విందనములు చెప్పపచున్నారు. 
 

2 కొరిిందీయుల్కు 2:3 => నేను వచిెనప్పపడు ఎవరివల్న నేను సింతోషము పిందతగనదో, 
వారివల్న న్నకు దుుఃఖము కలుగకుిండవలెనని యీ సింగతి మీకు వ్రాసితిని. మరియు న్న సింతోషము 
మీ అిందరి సింతోషమేయని మీ అిందరియిందు నమమకము కలిగ యీలాగు వ్రాసితిని. 
2 కొరిిందీయుల్కు 7:16 => ప్రతివిషయములోను మీవల్న న్నకు ధైర్ాము కలుగుచునాది గనుక 
నింతోష్ించుచున్నాను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 8:22 => మరియు వారితోకూడ మేము మా సహోదరుని పింప్పచున్నాము. చాల్ 
సింగతుల్లో అనేక పరాాయములు అతనిని పరీక్షించి అతడు ఆసక్కు గల్వాడనియు, ఇప్పపడును 
మీయెడల్ అతనిక్క కలిగన విశేషమైన నమిమకవల్న మరి యెకుావైన ఆసక్కు గల్వాడనియు 
తెలిసికొనియున్నాము. 
గల్తీయుల్కు 5:10 => మీరెింతమాత్రమును వేరుగా ఆలోచిింపర్ని ప్రభువునిందు మిముమనుగూరిె 
నేను రూఢిగా నముమకొనుచున్నాను. మిముమను కల్వర్ప్పట్టటచునావాడు ఎవడైనను వాడు తగన శక్ష్ను 
భరిించును. 
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2 దెస్లోనీకయుల్కు 3:4 => మేము మీకు ఆజ్ఞపా్తించువాటిని మీరు చేయుచున్నార్నియు, ఇక 
చేయుదుర్నియు ప్రభువునిందు మిముమనుగూరిె నమమకము కలిగయున్నాము. 
రోమీయుల్కు 15:14 => న్న సహోదరులారా, మీరు కేవల్ము మించివారును, సమసు 
జ్ఞానసింపూరుణలును, ఒకరిక్క ఒకరు బుదిుచెపప సమరుథలునై యున్నార్ని న్నమట్టటకు నేనును 
మిముమనుగూరిె రూఢిగా నముమచున్నాను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 2:9 => మీర్నిా విషయముల్ిందు విధేయులైయున్నారేమో అని మీ య్యగాత 
తెలిసికొనుటకే గదా పూర్వము వ్రాసితిని. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 1:6 => నేను మిముమను జ్ఞాపకము చేసికొనినప్పపడెలో్ను న్న దేవునిక్క 
కృతజాతాస్తుతులు చెలిోించుచున్నాను. 
2 దెస్లోనీకయుల్కు 3:14 => ఈ పత్రక మూల్ముగా మేము చెప్తపన మాటకు ఎవడైనను 
లోబడనియెడల్ అతనిని కనిప్పటిట, అతడు సిగుగపడు నిమితుము అతనితో సాింగతాము చేయకుడి. 

వచనము 25 

మన ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తు కృప మీ ఆతమకు తోడై యుిండును గాక. అమేన్స్. 
 

అపోసులుల్ కార్ాములు 28:23 => అతనిక్క ఒక దినము నియమిించి, అతని బసలోనిక్క 
అతనియొదదకు అనేకులు వచిెరి. ఉదయమునుిండి సాయింకాల్మువర్కు అతడు దేవుని 
రాజామునుగూరిె పూరిుగా సాక్ష్యమిచుెచు, మోషే ధర్మశాస్త్రములోనుిండియు ప్రవకుల్లోనుిండియు 
సింతగులెతిు యేస్తనుగూరిె వివర్ముగా బోధించుచు వారిని ఒప్తపించుచుిండెను 

రోమీయుల్కు 15:24 => నేను సెపయిను దేశమునకు వెళ్లోనప్పపడు మార్గములో మిముమను చూచి, 
మొదట మీ సహవాసమువల్న కొింతమట్టటకు సింతృప్తుపింది, మీచేత అకాడిక్క సాగనింపబడుదునని 
నిరీక్షించుచున్నాను. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 1:25 => మరియు ఇటిట నమమకము కలిగ, నేను మర్ల్ మీతో కలిసియుిండుటచేత 
ననుాగూరిె క్రీస్తుయేస్తనిందు మీకునా అతిశయము అధకమగునట్టో. 
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ఫిలిప్పపయుల్కు 1:26 => మీరు విశావసమునిందు అభివృదిుయు ఆనిందమును పిందు నిమితుము, 
నేను జీవిించి మీ అిందరితో కూడ కలిసియుిందునని న్నకు తెలియును. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 2:24 => నేనును శీఘ్రముగా వచెెదనని ప్రభువునుబటిట నముమచున్నాను. 
హెబ్రీయుల్కు 13:23 => మన సహోదరుడైన తిమోతిక్క విడుదల్ కలిగనదని తెలిసికొనుడి. అతడు 
శీఘ్రముగా వచిెనయెడల్ అతనితో కూడ వచిె మిముమను చూచెదను. 
2 య్యహాను 1:12 => అనేక సింగతులు మీకు వ్రాయవల్సి యుిండియు సిరాతోను కాగతముతోను 
వ్రాయ మనస్త్ లేక మీ సింతోషము పరిపూర్ణమవునట్టో మిముమను కలిసికొని ముఖ్యముఖగా 
మాటలాడ నిరీక్షించుచున్నాను 

3 య్యహాను 1:14 => శీఘ్రముగా నినుా చూడ నిరీక్షించుచున్నాను; అప్పపడు ముఖ్యముఖగా 
మాటలాడుకొనెదము. నీకు సమాధ్యనము కలుగును గాక. మన సేాహితులు నీకు విందనములు 
చెప్పపచున్నారు. నీయొదదనునా సేాహితుల్కు పేరు పేరు వరుసను విందనములు చెప్పపము. 
రోమీయుల్కు 15:30 => సహోదరులారా, నేను యూదయలోనునా అవిధేయుల్ చేతుల్లోనుిండి 
తప్తపింపబడి యెరూషలేములో చేయవల్సియునా యీ పరిచర్ా పరిశుదుుల్కు ప్రీతికర్మగునట్టోను, 
రోమీయుల్కు 15:31 => నేను దేవుని చితుమువల్న సింతోషముతో మీయొదదకు వచిె, మీతో కలిసి 
విశ్రింతి పిందునట్టోను,  
రోమీయుల్కు 15:32 => మీరు న్నకొర్కు దేవునిక్క చేయు ప్రార్థనల్యిందు న్నతో కలిసి 
పోరాడవలెనని, మన ప్రభువైన యేస్తక్రీస్తునుబటిటయు, ఆతమవల్ని ప్రేమనుబటిటయు మిముమను 
బతిమాలుకొనుచున్నాను. 
2 కొరిిందీయుల్కు 1:11 => అిందువల్న అనేకుల్ ప్రార్థన దావరా, మాకు కలిగన కృపావర్ము 
కొర్కు అనేకుల్చేత మా విషయమై కృతజాతాస్తుతులు చెలిోింపబడును. 
ఫిలిప్పపయుల్కు 1:19 => మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగుగపడక యెపపటివలెనే యిప్పపడును 
పూర్ణధైర్ాముతో బోధించుటవల్న న్న బ్రదుకు మూల్ముగానైనను సరే, చావు మూల్ముగానైనను సరే, 
క్రీస్తు న్న శరీర్మిందు ఘనపర్చబడునని 
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యాకోబు 5:16 => మీ పాపముల్ను ఒకనితోనొకడు ఒప్పపకొనుడి; మీరు సవసథత పిందునట్టో 
ఒకనికొర్కు ఒకడు ప్రార్థన చేయుడి. నీతిమింతుని విజ్ఞాపన మనుఃపూర్వకమైనదై బహు బల్ము గల్దై 
యుిండును. 
రోమీయుల్కు 1:10 => మిముమనుగూరిె యెడతెగక జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నాను. ఇిందుకు ఆయన 
కుమారుని స్తవార్ు విషయమై నేను న్న ఆతమయిందు సేవిించుచునా దేవుడే న్నకు సాక్ష. 
ఎఫెసీయుల్కు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితుము రాయబారినై సింకళోలో ఉన్నానో, ఆ స్తవార్ు 
మర్మమును ధైర్ాముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెర్చునప్పపడు 

కొలొస్యుల్కు 4:3 => మరియు నేను బింధక ముల్లో ఉించబడుటకు కార్ణమైన క్రీస్తు 
మర్మమునుగూరిె నేను బోధింపవల్సిన విధముగానే  
1 దెస్లోనీకయుల్కు 3:10 => మన దేవుని యెదుట మిముమనుబటిట మేము పిందుచునా యావతుు 
ఆనిందము నిమితుము దేవునిక్క తగనట్టటగా కృతజాతాస్తుతులు ఏలాగు చెలిోింపగల్ము? 

1 దెస్లోనీకయుల్కు 5:25 => సహోదరులారా, మాకొర్కు ప్రార్థన చేయుడి. 
1 తిమోతి 3:14 => శీఘ్రముగా నీయొదదకు వతుునని నిరీక్షించుచున్నాను; 
హెబ్రీయుల్కు 13:19 => మరియు నేను మరి తవర్గా మీయొదదకు మర్ల్ వచుెనట్టో ఈలాగు 
చేయవలెనని మరి యెకుావగా మిముమను బతిమాలుకొనుచున్నాను. 
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